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ÁRUOSZTÁLYOZÁS ÉS ÁRUISMERET SZABÁLYAINAK 
ALKALMAZÁSA AZ VII-XIV. ÁRUOSZTÁLYBA TARTOZÓ 

ÁRUK ÉS TERMÉKEK ESETÉN 

ESETFELVETÉS-MUNKAHELYZET 

A Közös Vámtarifa tulajdonképpen egyik alapvető eleme az Európai Unió alapját képező 
vámuniónak. Tekintettel arra a tényre, hogy a vámuniót alkotó tagállamok egységes 
kereskedelempolitikát folytatnak, ez azonban csak egy egyegységesen és közösen 
alkalmazott vámtarifával biztosítható. Így megállapítható, hogy a Közös Vámtarifa a vámunió 
egyik egyedi külső megjelenési formája. A Közös Vámtarifa - ahogyan erről a Közösségi 
Vámkódex 20. cikke is rendelkezik - számos vámtarifát foglal magába, mint például a 
Kombinált Nómenklatúrát.  

A következőekben a Közös Vámtarifa elemei közül a Kombinált Nómenklatúra szerkezeti 
elemét képező Áruosztályok és 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. 
Ezen rendszerező elv alapján valósul meg az áruosztályozás, a különböző termékkörök 
esetében. 

Az áruosztályozási szabályok helyes alkalmazása - termékkörönként más és más jellegű - 
az egyik legfontosabb és legnehezebben értelmezhető része a vámtarifának. A legfontosabb 
azért, mert a helyes áruosztályozás következménye a helyes vámtétel (ami a vám mértéke 
egyben), valamint a helyes tarifális és nem tarifális intézkedések megállapítása, illetve a 
legnehezebben értelmezhető pedig azért, mert nagyon sok olyan tényező, ismeret 
(áruismeret) létezik, amely befolyásolja az árubesorolást.  Ezen tananyagrész az VII. - XIII. 
Áruosztályba besorolt könnyűipari árukat és termékeket, valamint azok egyedi 
áruosztályozási szabályait tartalmazza és taglalja. 
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SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM 

VII. ÁRUOSZTÁLY: MŰANYAGOK ÉS EZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUK; GUMI ÉS EBBŐL 
KÉSZÜLT ÁRUK;  
A Kombinált Nómenklatúrában az egyes termékek besorolása a természetrajzi sorrendiséget 
követi. Ezen ismeretnek megfelelően a VII. Áruosztályban műanyag és gumi árukat 
találhatunk. A VII. Áruosztály mindösszesen kettő Árucsoportot (39-40. Ács.) tartalmaz, 
amelyek esetében a megengedett megmunkálási módok, a megjelenési forma és nem utolsó 
sorban az anyag szerkezete befolyásolja az áruosztályozást. A Kombinált Nómenklatúrába 
történő besorolás szempontjából lényeges szempont, hogy ezen termékek a megjelenési 
forma tekintetében az alapanyagoktól, a magasabb feldolgozottsági szintű termékekig 
(félkész termék, késztermék) bezárólag egyaránt megtalálhatóak a VII. Áruosztályban. 

VII. Áruosztály Megjegyzés (1) bekezdés 

A Megjegyzés a részben vagy kizárólag a VII. Áruosztályba tartozó két vagy több önálló 
termékből összeállított készletek besorolásával kapcsolatosan rendelkezik. A Megjegyzés (1) 
bekezdése csak az olyan jellegű készletekre vonatkozik, amelyeknél a készletben 
összeállított termékeket összekeverjék annak érdekében, hogy egy a VI. vagy VII. 
Áruosztályba tartozó árut nyerjenek. Az ilyen jellegű készleteket az így nyert termek 
vámtarifaszáma alá kell osztályozni, feltéve: 

- ha kiszerelés jellegéből egyértelműen megállapítható, hogy azok előzetes 
átcsomagolás nélkül együttes felhasználásra szolgálnak, 

- együtt hozzak be azokat, illetve 
- az alkotórészek jellegéből vagy jelenlevő arányukból felismerhetően alkalmasak 

egymás kiegészítésére. 

VII. Áruosztály Megjegyzés (2) bekezdés 

Ezen Megjegyzés a 3918 vámtarifaszám (műanyag padlóburkoló és műanyag fal- vagy 
mennyezetburkoló), illetve a 3919 vámtarifaszám alá tartozó árukat (öntapadó műanyag lap, 
lemez, film, fólia, csík és más sík formában, tekercsben is), elsődleges felhasználásuk 
szempontjából lényeges nyomtatott mintákkal, jelekkel vagy ábrákkal egyaránt ellátva is a 
3918 és a 3919 vámtarifaszámok alá kell osztályozni, nem pedig a 49. Árucsoportba. 

39. ÁRUCSOPORT: MŰANYAGOK ÉS EZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUK 
A 39. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdése meghatározza, a "műanyag" szakkifejezést: 

- 3901-3911 vámtarifaszámok alá tartozó termékek,  
- alkalmassá tehetők arra, hogy külső hatás alatt formálhatók legyenek, 
- formájukat a külső hatás megszűnése után is megtartják. 
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A műanyag fogalomként történő meghatározása nem csak a Kombinált Nómenklatúra 
tekintetében szükséges (tarifális szakkifejezés), a megfelelő áruosztályozás lefolytatása 
érdekében. A hétköznapi életben történő gyakori felhasználásuk figyelembe vételével 
szintén megfogalmazható a műanyaga. Ennek megfelelően, a műanyag egy képződő 
óriásmolekula (polimer). A különböző egytagú kicsi molekulák (monomerek) 
összekapcsolódásából kerül előállításra. 

A 39. Árucsoport szerkezeti felépítése 

I. Árualcsoport: Alapanyagok 

- 3901-3911 vtsz.: Szintetikus műanyagok. 
- 3912-3913 vtsz.: Mesterséges műanyagok. 
- 3914 vtsz.:  A 3901-3911 vtsz. alá tartozó műanyagokból készült ioncserélők. 

II. Árualcsoport: Hulladékok, törmelékek, félkész - és késztermékek 

- 3915 vtsz.: Hulladékok, törmelékek. 
- 3916-3925 vtsz.: Műanyag félkész- és bizonyos késztermékek. 
- 3926 vtsz.: A3901-3911 vtsz. alá tartozó műanyagokból készült másutt nem említett 

áruk. 

A 39. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdés alapján olyan termékek kerülnek meghatározásra 
kivételként, amelyeket nem lehet a 39. árucsoportba osztályozni: 

- lábbeli, fejfedő (64. és 65. Ács.), 
- bőrönd, kézitáska (42. Ács.), 
- különféle áruk (kefe, gomb, fésű, írótoll...stb) 96. Ács, 
- a ragasztóanyagként kizárólagos használatra kialakított készítmények, amennyiben 

azokat a kiskereskedelemi forgalomban kiszerelték, valamint az 1 kg nettó súlyt meg 
nem haladó csomagolásban hozzák forgalomba (3506 vtsz.). 

Műanyagok csoportosítása 

- Alapanyag szerint 
 ásványi eredetű (kőszén, kőolaj) 
 állati eredetű (kazein, kitin) 
 növényi eredetű (cellulóz, fehérjék) 

- Gyártás szerint 
 szintetikus műanyagok: kémiai szintézis, reakció útján állítják elő (3901-3911 

vtsz.). Ez alapján megkülönböztetünk: 
◦ polikondenzációs műanyagokat (Pl.: poliamid, poliészter, aminoplasztok, 
szilikonok), 
◦ poliaddíciós műanyagokat (Pl.: poliuretán), 
◦ polimerizációs műanyagokat (Pl.: polietilén, polipropilén, poliakrilnitril, 
polivinil klorid, polisztirol,    
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 mesterséges műanyagok: Természetes anyagok (kaucsuk, fa, regenerált 
cellulóz, gyanták,) vegyi átalakításával, kezelésével állítják elő (3912-3913 
vtsz.). 

- Tulajdonság alapján 
 hőre lágyuló (termoplasztikus) műanyagok: láncmolekulás vegyületek, 

oldószerben oldódók, alakíthatók, hűtve keményedik, feldolgozásuk 
(fröccsöntés, vákuumformázás, extrudálás, fúvás) egyszerű fizikai 
műveletekkel történik. 

 hőre keményedő (termoreaktív) műanyagok: térhálós szerkezetű anyagok, 
oldószerben nem oldódik, újra nem alakíthatóak, valamint hőhatás alatt nem 
olvadnak meg, hanem szenesednek. Ezeket a műanyagok vagy az előállítás 
folyamata közben formálhatóak (sajtolás), vagy termoplasztikus anyagok 
térhálósításával kerülnek előállításra. 

- Megjelenési forma alapján 
 alapanyag 
 félkész termék 
 késztermék 

Műanyag alapanyagok (3901 – 3914 vtsz.) 

Az alapanyagok osztályozását a 39. Árucsoport Megjegyzés (6) bekezdése határozza meg az 
alábbiak szerint: 

- folyadékok, pépek, oldatok és diszperziók 

Az áruosztályozást nem befolyásolja a lágyító, stabilizáló, töltő- és színezőanyagok, a fenti 
műanyag alapanyagokhoz történő hozzáadása. Az oldatok osztályozása során fontos 
meghatározni a 39. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdés e.) pontja alapján, hogy a 3901-
3913 vámtarifaszám alá tartozó műanyag termékek oldatai szerves oldószerben oldva 
melyik Árucsoportba kerül besorolásra.  

A fentiekben meghatározottak szerint: 

- ha az oldószertartalom több mint az oldat 50% - a, akkor oldószer szerint 
osztályozunk a  3208 - 3210 vámtarifaszám alá,   

- ha az oldószertartalom legfeljebb 50%-a az oldatnak, akkor műanyag alapanyagnak 
osztályozzuk a 3901 – 3913 vámtarifaszám alá. 

Ezen szabály alól kivételt képez a kollódium, ugyanis az bármilyen mennyiségű 
oldószertartalommal a 3912 vtsz. alá kerül osztályozásra.  A cellulóz-nitrát (lőgyapot) 
kevésbé nitrált (kb. 11% nitrogén tartalmú) változata a kollódium ezt lőporként használják 
lőszerekben. Továbbá a kollódium alkohol-éter elegyében oldva kolloid oldatként a 
gyógyászatban használatos. 

- porok, szemcsék, pelyhek, szabálytalan alakú tömbök, rögök, masszák, granulátumok, 
diszperziók 
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Nem befolyásolja az osztályozást ha a fenti műanyag alapanyagokhoz lágyító, lágyító, 
gyorsító, töltőanyagok kerülnek hozzáadásra a gyártás során. 

Műanyag félkész termékek (3916 – 3921 vtsz.) 

A félkész termékek osztályozását a 39. Árucsoport Megjegyzés (8) és (10) bekezdései 
határozzák meg az alábbiak szerint: 

- egyágú szál (monofil) 

Abban az esetben minősül műanyag félkész terméknek, ha az átmérője meghaladja az 1 mm 
– t. Ha az átmérője 1 mm, vagy annál kisebb, akkor textilipari szálasanyagnak osztályozzuk 
az 54. vagy az 55. Árucsoportba. 

- pálca, rúd 

Abban az esetben minősül műanyag félkész terméknek, ha hosszúsága meghaladja az 
átmérő hosszát. Ha nem haladja meg késztermékként osztályozzuk a 39. Árucsoportba. 

- cső, tömlő 

Abban az esetben minősül műanyag félkész terméknek, ha hosszúsága meghaladja az 
átmérő 1,5 - szeresét. Továbbá kör, ovális, négyszögletes, vagy szabályos sokszög 
keresztmetszetű, valamint rendszerint gázok és folyadékok szállítására használják. Ha az 
áru nem felel meg az előbbiekben leírt feltételeknek, akkor készáruként (profil) osztályozzuk 
a 39. Árucsoportba. 

- lap, lemez, fólia, tömb 

Ezek a félkész termékek lehetnek: 

- négyzetes vagy téglalap alakúra vágva (még ha készáruvá válnak pl.: asztalterítő), 
- felvágatlanul, 
- felületileg egyszerűen megmunkálva (pl.: nyomtatva, felületén színezett...stb.). 

Eltérő megmunkálás (fúrás, marás, kalapálás, csavarozás, keretezés, négyzet vagy 
téglalaptól eltérő formára vágás) esetén jellegüknek megfelelően a 3918, 3919 vagy 3922-
3926 vámtarifaszámok alá kerülnek osztályozásra. 

- műanyag csík 

Abban az esetben minősül műanyag félkész terméknek, ha szélessége meghaladja az 5 mm 
– t. Azonban ha szélessége 5 mm, vagy annál kisebb, akkor az 54. Árucsoportba kell 
osztályozni textilipari szálasanyagnak. 

Megengedett felületi megmunkálások 

- fényezve, színezve, nyomtatva, 
- habosítva (porózus), 
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- négyzet v. téglalap alakú darabokra vágva (ha felvágás következtében készáruvá válik 
is), 

- felvágatlanul. 

Eltérő megmunkálás (fúrás, marás, kalapálás, csavarozás, keretezés, négyzet vagy 
téglalaptól eltérő formára vágás, lekerekített élekkel rendelkező termék,) és megjelenési 
forma esetén a termékeket KÉSZÁRUKÉNT osztályozzuk! (kivéve lapított cső és kolbászbél). 

Műanyag készáruk (3922 – 3926 vtsz.) 

A 39. Árucsoportban műanyag készárukról akkor beszélünk, ha egy adott termék a 
fentiekben meghatározott félkész termékek osztályozási feltételeinek nem felel meg: 

- pálca, rúd esetében: ha a hosszúsága nem haladja meg az átmérőjét, 
- cső, tömlő esetében: ha hosszúsága nem haladja meg az átmérő 1,5-szeresét, 
- négyzetes vagy téglalap alaktól eltérő, illetve bármilyen megmunkálással előállított 

termék (pl.:kör, ovális…stb.),  
- bármilyen termék alaktól függetlenül, ha a megengedett felületi megmunkálásokon túl 

készítették el (pl.: fúrták, marták, hegesztették, lekerekítették, csavarták…stb.)  

Más készáruk feldolgozásuk során a műanyag alapanyagból közvetlenül készárut állítanak 
elő, így a félkész termék, mint megjelenési forma kimarad a gyártási technológiából. Ezen 
készárukat a 39. Árucsoport vámtarifaszám szövegeiben meghatározott felhasználási cél 
figyelembevételével kell osztályozni! 

Ilyen műanyag késztermékek lehetnek: 

- fürdőkád, zuhanyzótálca (3922 vtsz.), 
- műanyag csomagoló eszközök: zsák, doboz, láda...stb. (3923 vtsz.), 
- asztali áruk: tányér, csészék, tálak, kések, villák, kanalak...stb. (3924 vtsz.), 
- konyhai eszközök: konyhaedények, tárolóedények- és dobozok, konyhai 

űrmértékek...stb. (3924 vtsz.), 
- más háztartási áruk: szemetesláda, vödör, öntözőkanna, ételtároló doboz, függöny, 

asztalterítő (3924 vtsz.), 
- higiéniai vagy tisztálkodási áruk: ágytál, cucli, ujjvédő kötés, szappantartó, 

törölközőakasztó, fogkefe (3924 vtsz.), 
- építkezésnél használt műanyag termékek: tartály, ajtó, ablak (3925 vtsz.), 
- más áruk: szobrok, dísztárgyak, ruházati cikkek, általánosan használható részek - 

csavarok, alátétek...stb. (3926 vtsz.). 

Műanyag fal – és mennyezetburkoló osztályozása 

A 39. Árucsoport Megjegyzés (9) bekezdése határozza meg az osztályozási szempontjait, 
amelyek az alábbiak: 

- tekercsben kiszerelt termék, amely 
- legalább 45 cm széles, 
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- műanyag réteget tartósan rögzítették bármilyen anyagból készült hátlapra (kivétel a 
papír), 

- alkalmas fal- és mennyezet díszítésére, 
- a Megjegyzés (9) bekezdésében megengedett módon megmunkált (erezett, színezett, 

díszített…stb.). 

40. ÁRUCSOPORT: GUMI ÉS EBBŐL KÉSZÜLT ÁRUK 
A gumi rugalmas anyag, amely ismeretében megkülönböztetünk: 

- természetes kaucsukból előállított természetes eredetű gumi, valamint 
- műgumi, amely elsősorban ásványi szénből, kőolajból, földgázból kerül előállításra. 

A természetes gumi előállítása 

- Gumitej (latex) nyerése 

A természetes gumit (kaucsuk) a trópusi kaucsukfa sebnedvéből csapolással nyerik. A 
kaucsukfából kifolyó tejszerű nedv a latex, amelyet felfognak és összegyűjtenek. A latex 
vizes emulzió, amelyben a nyers kaucsuk apró méretű golyócskák alakjában lebegnek. 

- Stabilizálás 

A latex csapolást követően hajlamos a gyors romlásra, a megalvadásra, ezért ammónia 
felhasználásával tartósítják. 

- Koncentrálás 

A latexnek - a szállíthatóság érdekében - centrifugálás, vagy párologtatás útján csökkentik a 
nedvességtartalmát. 

- Koagulálás 

A latexből kiválasszák (kicsapatják) a nyerskaucsukot, ecet- és hangyasav hozzáadásával. 

Az így nyert nyers kaucsuk a gumigyártás nyersanyaga! 
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1. ábra. Gumifából kinyert latex 

Nyers kaucsuk feldolgozása 

A nyers kaucsuk sajátossága, hogy melegen ként, vagy kén-kloridot vesz fel, ezt a 
folyamatot vulkanizálásnak hívjuk. Vulkanizálás során a gumit alkotó makromolekulákat 
keresztkötések segítségével térhálós szerkezetűvé alakítjuk. A természetes kaucsukok 
vulkanizálására leggyakrabban ként (S), illetve kéntartalmú vulkanizáló szereket 
alkalmaznak. A gumitermékek készítésénél a vulkanizálás az utolsó technológiai lépés. Ez 
adja meg a gyártmány végső alakját, és határozza meg annak fizikai-mechanikai 
tulajdonságait.  

A kaucsuk akkor alakul gumivá, ha melegen megfelelő mennyiségű ként vesz fel 
(vulkanizálás). 
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2. ábra. Vulkanizált gumi szerkezete 

A gumi tulajdonságai 

A gumi tulajdonságai elsősorban a hozzáadott kén mennyiségétől függenek, vagyis 
keménysége, rugalmassága és nem utolsó sorban nyújthatósága.  

Ezen tény alapján megkülönböztetünk: 

- lágygumit, amely általában 2-15 % ként tartalmaz, 
- keménygumit (ebonit), amely általában 15-32 % ként tartalmaz.  

A 32 %-os kéntartalmú gumi rugalmatlan, nagy szakítószilárdsággal rendelkezik. 

Gumi fogalma  

A 40. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdése határozza meg, amely az alábbi termékeket 
jelenti: 

- természetes gumi,  
- balata,  
- guttapercha,  
- guayule,  
- csikle és hasonló természetes gumi, 
- szintetikus gumi,  
- olajból nyert faktisz, 



MUNKAANYAG

KÖNNYŰIPARI ÁRUK ÉS TERMÉKEK OSZTÁLYOZÁSA 

 10

- regenerált gumi. 

A gumi meghatározás egyaránt vonatkozik a következő termékekre, akár vulkanizálatlanok, 
akár vulkanizáltak, vagy kemények. 

A felsorolásból megállapítható, hogy a 40. Árucsoportba tartozik a gumi nyersen, félkész 
állapotban, vulkanizálva vagy keményítve is. Ezen kívül ide osztályozzuk a gumiból készült 
árukat, vagy amelyek lényeges jellegét a gumi adja, figyelembe véve a 40. Árucsoport 
Megjegyzés (2) bekezdésében felsorolt kivételeket. 

Megjelenési formák osztályozása 

Alapanyagok 

Az alapanyag fogalmát a 40. Árucsoport Megjegyzés (3) bekezdése határozza meg. 

- folyadék, pép (beleértve a latexet, amely lehet elővulkanizálva is), diszperzió, oldat, 
- szabálytalan idom, tömb, rönk, szemcse, por, granulátum, morzsalék és hasonló 

ömlesztett formák. 

Félkész termékek 

- vulkanizált gumiból készült szál: besorolásával kapcsolatosan a 40. árucsoport 
Megjegyzés (7) bekezdése meghatározza, hogy ha az átmérője az 5 mm-t meghaladja, 
a 4008 vtsz. alá kell osztályozni, szalagként, rúdként, vagy idomként. Ha 5 mm vagy 
annál kisebb átmérőjű a vulkanizált lágygumiból készült szál, akkor a 4007 vtsz. alá 
osztályozzuk. 

- lap, lemez, szalag, rúd, profil: osztályozásával kapcsolatosan a 40. Árucsoport 
Megjegyzés (9) bekezdése meghatározza, hogy ezek a termékek lehetnek: 

 felvágatlanok,  
 felületileg megmunkáltak (színezett, nyomtatott, festett stb.), 
 négyzet vagy téglalap alakúra vágottak, még ha felvágás következtében 

készáruvá válnak is, de tovább nincsenek megmunkálva! 

A felsoroltakon túlmenően megmunkált termékeket készáruként kell osztályozni. 

Hulladék és törmelék 

Osztályozásukkal kapcsolatosan a 40. Árucsoport Megjegyzés (6) bekezdése meghatározza, 
hogy hulladéknak, törmeléknek minősül: 

- a gumifeldolgozás során keletkező hulladék, forgács...stb., 
- az elhasználódás, vagy más okból eredeti felhasználási céljára alkalmatlan 

gumitermékek. 

A 40. Árucsoport szerkezeti felépítése 

- 4001-4002. vtsz.: nyersgumi, alapanyag vagy lap, lemez, szalag formájában, 
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- 4003-4004. vtsz.: regenerált gumi, alapanyag vagy lap, lemez, szalag, illetve hulladék 
formájában, 

- 4005. vtsz.: összetett (kevert) gumi, alapanyag vagy lap, lemez, szalag formájában 
- 4006. vtsz.: nem vulkanizált gumi, alapanyag vagy lap, lemez, szalag vagy kevert 

formájában 
- 4007-4016.vtsz.: vulkanizált lágygumiból készült félkész és késztermékek,a 

keménygumi kivételével 
- 4017. vtsz.: keménygumiból készült félkész és késztermékek, beleértve a hulladékot 

is. 

A 40. Árucsoport Megjegyzés (5) bekezdése meghatározza, hogy a 4001-4002 vtsz. alá 
tartozó nyersgumi és gumikeverék hogyan határolható el az osztályozás során, a 4005 vtsz. 
alá tartozó kevert gumiáruktól. 

- ha a 40. Árucsoport Megjegyzés (5) bekezdés a.) pontjában felsorolt anyagokat 
(pigmentek, gyorsító anyagok, késleltető anyagok, lágyítók) az osztályozandó 
gumitermék tartalmazza a 4005 vtsz. alá kell osztályozni, 

- ha a 40. Árucsoport Megjegyzés (5) bekezdés b.) pontjában felsorolt anyagokat 
(emulgáló, tapadás gátló szer...stb.) tartalmazza a gumitermék, úgy a gumiárukat a 
4001 vtsz. és a 4002 vtsz. alá kell osztályozni. 

Nem osztályozhatóak az alábbi termékek a 40. Árucsoportba 

- a XI. Áruosztályba található különböző textilek és textiláruk, 
- a 64. Árucsoportba tartozó lábbeli és azok részei, 
- a 65. Árucsoportba tartozó fejfedők és azok részei, valamint  
- a XVI. Áruosztályba tartozó, keménygumiból készült mechanikus vagy elektromos 

berendezések és mindezek részei (beleértve a különböző villamossági árukat is). 

Gumi és textilanyagok kombinációja 

A 39. Árucsoportba tartoznak a guminak textillel való kombinációja, mindaddig amíg 
megtartja gumi jellegét. 

Ezen kombinációkra vonatkozó osztályozási szabályokat a XI. Áruosztály Megjegyzés (1) 
bekezdés i.) és j.) pontjai, illetve az 59 Árucsoport Megjegyzés (4) bekezdése tartalmazza.  

E szabályok alapján a következő gumi - textil kombinációk osztályozhatók a 40. 
Árucsoportba: 

- gumival impregnált, bevont, beborított, laminált nemez, mely 50 %, vagy annál 
kevesebb textilanyagot tartalmaz, vagy amelyben a nemez teljen be van ágyazva a 
gumiba, 

- nem szőtt textília teljesen gumiba ágyazva, illetve amennyiben a bevonás szabad 
szemmel látható, gumival bevonva, vagy beborítva, 

- szivacsos gumi lap, lemez, szalag, melyben a textil csak megerősítésre szolgál. 
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VIII. ÁRUOSZTÁLY: NYERSBŐR, KIKÉSZÍTETT BŐR, SZŐRME ÉS EZEKBŐL 
KÉSZÜLT ÁRUK; NYERGES- ÉS SZÍJGYÁRTÓÁRUK; UTAZÁSI CIKKEK, 
KÉZITÁSKÁK ÉS HASONLÓ TARTÓK, ÁLLATI BÉLBŐL KÉSZÜLT ÁRUK (A 
SELYEMHERNYÓBÉLBŐL KÉSZÜLT ÁRUK KIVÉTELÉVEL) 
A VIII. Áruosztály három Árucsoportot tartalmaz (41-43. Ács.), amelyek jellemzője, hogy a 
bőrök és szőrmék, valamint az ezen árukból elkészített különböző termékek kapcsolatait és 
osztályozási szabályait mutatja be. Az osztályozási szabályokat az Árucsoportok előtti 
Megjegyzések segítik.  

Mielőtt az áruosztályozási szabályokat megismernénk, röviden ismertetésre kerül - az 
áruismeret keretében - a bőrgyártás, amelynek mozzanatai és egyben szakkifejezései az 
áruosztályozás során fontos szerepet fognak játszani.  

 

Bőrgyártás 

Ahhoz, hogy az ide tartozó árukat megfelelően tudjuk osztályozni, szükség van a 
bőrgyártási technológia alapszintű ismeretére. A bőrgyártás alapvető célja, hogy a vizes, 
romlékony, valamint a mikroorganizmusok elterjedésének biztosító nyersbőrből cserzett és 
kikészített készbőrt állítson elő. 

Cserzésre történő előkészítés 

A nyers bőröket a különböző állatokról történő lenyúzást követően tartósítják, melynek 
rendeltetése az, hogy megóvják azokat a romlástól. A tartósítási eljárás műveletei: sózás, 
áztatás (nedvesség pótlása, tisztítás), szárítás (szőrzet és felhám fellazítása, a bőr feltárása), 
meszezés, húsolás (hártya eltávolítása), kopasztás (felhám és szőrzet eltávolítása), színelés 
(maradványok eltávolítása), hasítás (bőrvastagság beállítása), mésztelenítés (mész 
eltávolítása, 4,5-6 pH érték beállítása). Célja a tartósított bőr tisztítása és előkészítése a 
cserzési eljárásra. Továbbá eltávolítják a szennyeződéseket a bőr felületéről, valamint a bőr 
eredeti víztartalmát visszaállítják (áztatás, szőrtelenítés, öblítés). 

Cserzés 

A bőrgyártás egyik legfontosabb része a cserzés, amelynek hatására a nyers állati bőrből 
teljesen új tulajdonságú anyag keletkezik. A cserzést cserzőanyagokkal végzik, amelynek 
hatására a cserzett bőr ellenáll a mikroorganizmusok enzimjeinek, így nem rothad és vízzel 
érintkezve kevesebb nedvességet képes magába szívni.  A cserzési eljárással a nyersbőr 
tartós, hajlékony, nem romló bőr szerkezetté alakul át. A cserzett bőr nem tartalmaz sok 
vizet így a mikroorganizmusoknak nem nyújt táptalajt. 

Cserzési módok 

- Növényi cserzés (fakéreg, levél, vagy kivonat, termés, gubacs),  
- Ásványi cserzés (kálium krómtimsó, ammónium krómtimsó), 
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- Vegyi cserzés (formaldehid), 
- Kombinált /vegyes/ cserzés (ami az előzőekben említett cserzési módok kombinált 

alkalmazása), 
- Olajos cserzés (állati zsírokkal és olajokkal – hüllőbőrök). 

Kikészítés 

A cserzés folyamata után kerül sor a bőr végső kikészítésére, melynek során a bőr megkapja 
felhasználási céljának megfelelő, végleges formáját. 

- színezés (teljes keresztmetszet átszínezése hordóban) 
- fedőfestés (bőrfelület festése, kenéssel, szórással, öntéssel) 
- appretálás (Fedőréteg lezárása, a bőr fényének, fogásának javítása) 
- fóliás kikészítés (Különböző színű és mintázatú fólia ragasztása) 
- zsírozás (hajlékonyabb, puhább bőr, vízállóság javul, lég- és vízgőz áteresztőképesség 

csökken) hordóban – likkerezés. 

A készbőrök csoportosítása a bőrfelület jellege szerint 

- Teljes barkás bőr: a bőr színoldalán kikészített, amelyen az állat fajtájára jellemző 
barkarajzolat jól felismerhető. 

- Velúrbőr: a bőr húsoldala kikészített és finoman csiszolt, továbbá bársonyos felületű és 
színezett. A bőr posztószerűen puha jellegű. 

- Nubuk bőr: a bőr színoldala kikészített és finoman csiszolt, a velúrbőrnél lényegesen 
finomabb szerkezetű. Jellemzően bársonyos felületű puhabőr. 
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3. ábra. A nyersbőr területi felosztása1 

A bőr kruponrésze tömött rostszerkezetű, amelynek vastagsága egyenletes. A nyakrész 
jellemzően laza rostszerkezetet mutat, felülete pedig ráncos. A has szél szintén laza 
rostszerkezetű, amely a szélek felé egyenletesen elvékonyodik. A bőr málrész a has szél 
részét képezi, amely jellemzően laza és nyúlékony szerkezetű, a feldolgozás szempontjából 
értéktelen részt képvisel.2 

41. ÁRUCSOPORT: NYERSBŐR ÉS KIKÉSZÍTETT BŐR 
41. Árucsoportba osztályozzuk: 

                                               

1 www.pt.bme.hu 

2 www.pt.bme.hu 
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- Valamennyi állat nyers (4101-4103 vtsz.), cserzett (4104-4106 vtsz.) vagy kikészített 
(4107, 4112 és 4113 vtsz.) szőrtelen bőre, 

A szőrtelenített bőr kifejezés a nagyobb négylábú állatok bőrét jelenti, ezért nem tartozik 
ide a tollas vagy pelyhes madárbőr. 

- Közönséges állatok nyers szőrös vagy gyapjas bőre, 

A 41. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdés c.) pontja alapján ezek az állatok a következők: 
szarvasmarhafélék, ló és hasonló patás állat, juh, bárány, kecske, gödölye, sertés, zerge, 
gazella, rénszarvas, jávorszarvas, szarvas, őz, kutya. 

- Minden állat különlegesen kikészített bőre 
 samoa (puhított) bőr: olajos cserzéssel készített bőr. 
 lakkbőr: fénymázzal, lakkréteggel bevont bőr, amelynek felülete fényes és 

tükörszerű. A bevonatot ráégetik a bőrre. a lakkbőr bevonata legfeljebb 0,15 
mm vastagságú lehet. 

 laminált lakkbőr (lakkbőrutánzat): Szintén fénymázzal, vagy lakkréteggel 
bevont a bőr felülete, amelyre nem égetik bele a bevonó anyagot. A bőr 
bevonata legalább 0,15 mm vastagságú. 

 metalizált bőr: fémporral, fémfüsttel (pl.: ezüst, bronz, arany, alumínium) 
bevont bőr 

- Bőrhulladék, bőrpor és liszt 
 bőrdarabok és hulladékok, amelyek a bőráru megmunkálásakor keletkeznek, 
 elhasznált bőráruk, amelyek már eredeti rendeltetési céljukra nem alkalmasak,  
 bőrpor (a bőr csiszolásakor és bolyhozásakor keletkezett hulladék), 
 bőrliszt, a hulladékbőr őrlése útján előállított termék. 

- Mesterséges bőr (ragasztott bőr)  

A mesterséges bőr készülhet: 

 bőrhulladékok és kisebb bőrmaradékok enyvvel vagy egyéb kötőanyaggal 
történő összeragasztással, 

 bőrhulladékok és kisebb bőrmaradékok erős sajtolásával, kötőanyag 
felhasználása nélkül, valamint 

 bőrhulladékok és a kisebb bőrmaradékok forró vízben történő roncsolása 
útján, vékony rostokat állítanak elő, amelyet szitálás, hengerlés és simítás 
(kalanderezés) útján lapokká formálnak. 

A mesterséges bőr osztályozása során lehet festett felületű, dombornyomattal ellátott, 
fényezett, barkázott vagy préselt, csiszolókő felhasználásával velúrbőrnek kikészített, 
lakkozott vagy metallizált.  

A 41. Árucsoport Megjegyzés (3) bekezdése a mesterséges bőr tarifális fogalmát határozza 
meg. 
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Ennek figyelembe vételével megállapítható, hogy a 41. Árucsoportba csak a természetes 
bőrből, vagy bőrrostból készült mesterséges bőr osztályozható. A mesterséges bőr lehet 
dombornyomásos, festett, barkázott, erezett, lakkozott és kikészített, metalizált. A 
műbőrből készült termékek a 39. Árucsoportba, a gumiból készült bőrutánzat a 40. 
Árucsoportba, illetve a papírból, kartonból készült bőrutánzat pedig a 48. Árucsoportba 
kerül osztályozásra. 

A 41. Árucsoportba tartozó nyers és kikészített bőrök: 

- egész alakban, amely az állat körvonala egyben, a fej és a lábakat borító bőr 
eltávolításával együtt, vagy 

- darabokra vágva (oldalbőr, lapockabőr, hátbőr, talpbőr, pofabőr),  
- csíkokban vagy lapokban osztályozhatóak. 

A meghatározott alakra vágott bőrök elsősorban a 42. valamint a 64. Árucsoportba tartozó 
termékeknek tekintendők. 

42. ÁRUCSOPORT: BŐRÁRUK; NYERGES- ÉS SZÍJGYÁRTÓÁRUK; UTAZÁSI 
CIKKEK, KÉZITÁSKÁK ÉS HASONLÓ TARTÓK 
A 42. Árucsoportba a természetes, vagy mesterséges bőrből készült termékek tartoznak. A 
4201 és a 4202 vtsz. alá tartozó termékek jellegüknek megfelelően bőripari áruk, azonban 
más anyagból készülnek. 

A 42. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdése részletesen meghatározza azokat a bőrárukat, 
amelyek nem osztályozhatóak ide. 

Pl.: lábbeli (64. Ács.); kalap és fejfedő (65. Ács.); ostor, lovaglókorbács (66. Ács.); 
ékszerutánzat (71. Ács.); játék és sportszer (95. Ács.); 

A 42. Árucsoportba osztályozzuk az alábbi termékeket 

- Nyerges – és szíjgyártó áruk (4201 vtsz.) 

Ezen vámtarifaszám alá tartozó felszerelési tárgyak: 

 bármilyen anyagból, illetve 
 állat számára készített termékek 

Pl.: nyereg, póráz, nyakörv, szájkosár, lószerszám (kantár, gyeplő, hám), térdvédő, 
szemellenző, díszes szerszámok, nyeregtakaró, nyeregtáska, kutyák részére kabát...stb. 

Ezekhez a termékekhez külön behozott vereteket, csatokat, vasalásokat, és egyéb 
fémszerelvényeket a XV. Áruosztályba kell osztályozni! 

- Vámtarifaszám szövegében meghatározott tartók, tokok (4202 vtsz.) 
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A 4202 vámtarifaszám szövege sajátos, hiszen két részből tevődik össze. A részek 
elhatárolását a vámtarifaszám szövegében megtalálható pontos vessző biztosítja, ami 
egyben osztályozási szempont is! 

 a vámtarifaszám szövegének első részében megnevezett áruk bármilyen 
anyagból készülhetnek 

A vtsz szöveg első részének "hasonló tartó és tok" kifejezése magába foglalja a kalapdobozt, 
lőszertáskát, vadászkés tokot, hordozható szerszám tokokat és dobozt is egyaránt. 

 a vámtarifaszám szövegének második részében felsorolt áruk csak a 
vámtarifaszám szövegében részletezett anyagból (természetes, rekonstruált 
bőr, textil, vulkánfíber, papírkarton) készülhetnek. A más jellegű anyagból 
készült ilyen termékeket anyaguknak megfelelően kell osztályozni (Pl.: 
púderdoboz fából - 44. Ács., palacktok fonásanyagból elkészítve - 46. Ács.) 

A vámtarifaszám szöveg második részének "hasonló tartó és tok" kifejezése magába foglalja 
a pénztárcát, írómappát, tolltartót, kulcstartót, jegytáskát, szivartárcát, pipatartót, 
cipődobozt, ékszer - és szerszámtartót, kefedobozt stb. is. 

Ezen termékek osztályozását a nemesfémből, drágakőből, féldrágakőből, tenyésztett 
gyöngyből készített hozzátét nem befolyásolja, még a díszítés mértékét meghaladóan is 
feltéve, ha a bőráru jellegén nem változtat (42. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdés B. 
pontja). 

Pl.: kézitáska arany csattal, vagy arany fogantyúval ellátott női bőr kézitáska (42. Ács.). 

Azonban egy aranyból készült bőröndöt a 71. Árucsoportba kell osztályozni, még akkor is 
ha a bőrön a 4202 vtsz. első részébe tartozik, ahol tudjuk, hogy bármilyen anyagból 
készülhetnek a termékek. Azonban a 42. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdés B. pontja ezt 
a nemesfémek esetében korlátozza. 

- Ruházati cikkek és tartozékok (4203 vtsz.) 

Ide osztályozzuk - a 42. Árucsoport Megjegyzés (3) bekezdésében foglaltak figyelembe 
vételével - a különféle ruházati cikkeket és tartozékokat. 

Pl.: kabát, kesztyű, kötény, nadrágtartó, derékszíj, vállszíj, nyakkendő, csuklószíj...stb. 

Vagyis, olyan ruházati cikkek és tartozékok osztályozhatóak a 4203 vtsz. alá, amelyek: 

 nem szerepelnek a 42. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdésben foglalt 
kivételek között, továbbá  

 a 42. Árucsoportban megengedett anyagokból készülnek (természetes, 
mesterséges bőr), akár más anyaggal díszítve is.  

A díszítés mértékét nem meghaladó szőrme és műszőrme díszítés nem befolyásolja a 
ruházati cikk, vagy tartozék osztályozását. 



MUNKAANYAG

KÖNNYŰIPARI ÁRUK ÉS TERMÉKEK OSZTÁLYOZÁSA 

 18

A 42. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdés B.) pontja értelmében, a természetes, 
mesterséges bőrből készült olyan ruházati cikkeket, vagy tartozékokat, amelyeket 
szőrmével, műszőrmével béleltek, vagy a díszítés mértékét meghaladóan bevontak, mindig a 
43. Árucsoportba kell osztályozni. Kivéve a kesztyűt (beleértve az egyujjas, vagy ujjatlant is), 
mert akár bevont, akár bélelt mindig a 42. Árucsoportba kell osztályozni.  

Pl.: szőrmével kibélelt bőrdzseki (4303 vtsz.); bőrdzseki a gallérján szőrmecsíkkal díszítve 
(4203 vtsz.) 

A 42. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdés B.) pontja alapján a ruházati cikkek, vagy 
tartozékok nemesfémből, nemesfémmel plattírozott fémből, drágakőből, gyöngyből 
készített részekkel ellátva is a 42. Árucsoportba kerülnek osztályozásra, még akkor is ha az 
a díszítés mértékét meghaladja feltéve, hogy nem ezek a részek képezik az áru lényeges 
jellegét. Tehát a bőráru jellegén nem változtat. 

Pl.: bőr derékszíj ezüst csattal (4203 vtsz.) 

Ha a bőráru lényeges jellegét a nemesfémből, nemesfémmel plattírozott fémből, drágakőből, 
gyöngyből készített részek adják, akkor a terméket a 71. Árucsoportba kell osztályozni. 

- Műszaki cikkek és egyéb bőráruk (4205 vtsz.) 

E vtsz. alá tartoznak a természetes vagy mesterséges bőrből készült olyan áruk, amelyek 
nem sorolhatók be az 42. Árucsoport előző vámtarifaszámai (4201-4203 vtsz.) alá, vagy a 
Kombinált Nómenklatúra más árucsoportjaiba. 

Pl.: szállítószalag vagy meghajtó- és erőátviteli szíj, bőröndcímke, borotvaszíj; lábbeli fűző, 
bőrből készült takaró, kiszabott ruházati bőrök stb. 

- Bélből, hólyagból vagy ínből készült áruk (4206 vtsz.) 

Pl.: hólyagból készített dohányzacskó, inakból készült hajtószíj, catgut, amelyet 
megtisztított és szárított juhbélből állítanak elő sodrással (a steril sebészeti catgut vagy 
hasonló célú steril varróanyagot a 3006 vtsz. alá osztályozzuk). 

43. ÁRUCSOPORT: SZŐRME ÉS MŰSZŐRME; EZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUK 
A 43. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdése meghatározza a "szőrme" tarifális fogalmát, 
amely szerint: 

- 4301 vtsz. alá tartozó nyers szőrmét, valamint 
- mindenfajta állat cserzett vagy kikészített szőrös vagy gyapjas bőrét jelenti. 

A 43. Árucsoportba osztályozzuk: 
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- a 41. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdés c) pontjában, zárójelben felsorolt nemes és 
fél nemes állatok (asztrahán, karakül, perzsa és hasonló bárány, indiai, kínai és tibeti 
bárány, jemeni, mongol és tibeti kecske és gida) nyers szőrös, vagy gyapjas bőre 
(értékes prémbőrök). 

A szőrmét nyersnek kell tekinteni, ha azokat tisztítják, illetve rothadás ellen tartósítják (pl.: 
sózás, szárítás).  

- valamennyi állat cserzett és kikészített szőrös vagy gyapjas bőre 

A közönséges állatoktól származó szőrös vagy gyapjas bőröket is ide osztályozzuk, 
amelyeket nyersen egyébként a 41. Árucsoportba tartoznak. A szőrmék lehetnek egészben, 
darabokban, varrással összeállítva is, de más anyagok hozzáadása nélkül. 

- szőrméből készült ruházati cikkek és egyéb áruk 

Ide osztályozzuk: 

 szőrméből készült árukat, 
 szőrméből és más anyagok kombinációiból készült áruk, melyek lényeges 

jellegét a szőrme adja, 

Pl.: pokróc, ágytakaró, töltetlen ülőpárna, kézitáska, párnahuzat, sportzsák, hátizsák...stb. 

 a szőrmével bélelt, vagy külsőleg szőrmével borított áruk, kivéve, ha a szőrme 
csak díszítésül szolgál. 

A ruházati cikken a szőrme kizárólag akkor tekinthető díszítésnek, ha a galléron, kihajtón 
(feltéve, ha nem bolerót képez), kézelőn található, vagy zsebhez, szoknyához, kabáthoz 
szegélyt képez. 

- műszőrme és az ebből készült áruk 

A műszőrme fogalmát a 43. Árucsoport Megjegyzés (5) bekezdése határozza meg, mely 
szerint a műszőrme olyan szőrmeutánzat, melyet: 

 bőrre,  
 szövetre, vagy  
 más anyagra FELRAGASZTÁSSAL vagy VARRÁSSAL felvitt gyapjúból, szőrből 

vagy más szálból állítottak elő. 

Abban az esetben, ha a szőrmeutánzatot: 

- szövés során dolgozzák bele az alapot adó anyagba (5801 vtsz.), vagy  
- a bolyhos felületet kötés útján állítják elő (6001 vtsz.). 



MUNKAANYAG

KÖNNYŰIPARI ÁRUK ÉS TERMÉKEK OSZTÁLYOZÁSA 

 20

IX. ÁRUOSZTÁLY: FA ÉS FAIPARI TERMÉKEK; FASZÉN; PARAFA ÉS PARAFA 
ÁRUK; FONÁSANYAGBÓL KÉSZÜLT ÁRUK 
A IX. Áruosztályban három Árucsoportot találunk (44-46. Ács.), amelyek elsősorban a fával 
és annak ipari feldolgozásával kapcsolatosan határoznak meg alapvető osztályozási 
szabályokat. A 45. Árucsoportban kizárólag a parafa áruk kerülnek bemutatásra. A 46. 
Árucsoportban pedig a növényi eredetű fonásanyagok és abból elkészíthető árucikkek 
kerülnek ismertetésre.  

44. ÁRUCSOPORT: FA ÉS FAIPARI TERMÉKEK; FASZÉN 
A 44. Árucsoportba kell osztályozni a megmunkálatlan faanyagot, félkész faterméket, 
valamint a fából készült árukat. 

A 44. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdése felsorolja azokat a termékeket, amelyeket nem 
osztályozhatunk ide: 

- 4202 vtsz. alá tartozó tartók, tokok, táskák, 
- 46. Árucsoportba tartozó fonásáruk, 
- 64. Árucsoportba tartozó lábbelik, 
- 71. Árucsoportba tartozó ékszerutánzatok, 
- 93. Árucsoportba tartozó fegyverrészek, 
- 94. Árucsoportba tartozó bútorok, 
- 95. Árucsoportba tartozó játékok. 

A 44. Árucsoportba tartozó termékek osztályozási szempontjai: 

- A 44. Árucsoport Megjegyzés (6) bekezdése alapján ebben az árucsoportban "fa" 
kifejezés alatt kell érteni a bambuszt és a hasonló fás jellegű anyagokat is. 

- Az Árucsoporton belüli osztályozást elsősorban a fa feldolgozásának mértéke és 
módja, továbbá a fa fajtája is (pl.: trópusi fa) befolyásolja.  

- A szétszerelt vagy össze nem állított állapotban bemutatott fából készült termékeket a 
készáru vámtarifaszáma alá kell osztályozni feltéve, ha a részeket együtt hozzák be.  

- Az üvegből, márványból, fémből készült alkatrészeket és tartozékokat a faáruval együtt 
kell osztályozni ha együtt érkeznek tekintet nélkül arra, hogy rászerelték -e vagy sem. 
Más anyag jelenléte megengedett egészen addig, amíg a fa vagy a faáru jellege 
megmarad. 

Pl.: 4415 vtsz. alá osztályozzuk a fából készült ládát, amely fém sarokvassal, fogantyúval és 
zárral rendelkezik. 

- a 44. Árucsoport Alszámos Megjegyzés 1. pontjában, valamint a 44. Árucsoport 
Kiegészítő Megjegyzés 2. pontjában kerülnek meghatározásra az egyes "trópusi fák".  
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Ezen fafajták (egzóták) elnevezése a vámtarifában, a Trópusi fák - kitermelésével és 
újratelepítésével foglalkozó - Nemzetközi Szakmai Egyesülése által ajánlott, kereskedelmi 
néven kerülnek felsorolásra. Az előforduló egyes trópusi fák elnevezései, a tudományos- és 
helyi elnevezéseikkel együtt megtalálhatóak a 44. Árucsoport HR magyarázatának 
mellékletében. 

- fás jellegű anyagok (bambusz, kosárfűz, nád stb.) osztályozása: 
 megmunkálatlan állapotban 14. Árucsoportba osztályozzuk, 
 kosárárunak elkészítve 46. Árucsoportba osztályozzuk, 
 a bambuszból és más hasonló fás jellegű anyagból készült áruk - kivéve a 

más Árucsoportokban meghatározott áruk - a 44. Árucsoportba osztályozzuk. 
- a fa tartósítása céljából elvégzett kezeléseknek nincs kihatása a fa áruosztályozására 

(pl.: szárítás, gőzölés, tömítés, festés, lakkozás...stb.) 

A kitermelt faanyagot három főcsoportra bonthatjuk: értékes hengeres fa, ipari vékonyfa és 
tűzifa. 

Termékpályák: 

- hengeres fa – fűrészelt, illetve furnér és rétegelt falemez termékek, 
- ipari vékonyfa – agglomerált lemezek (farostlemezek, forgácslapok), cellulóz- és 

papíripar, 
- tűzifa – energia. 

A 44. Árucsoportba osztályozzuk az alábbi termékeket 

- Nyersfa (kidöntve, hasítva, kéregtelenítve), tűzifa, fahulladék, fűrészpor, karó, 
abroncsfa, faszén, talpfa (4401-4406 vtsz.).  

Az ide tartozó árukat általában egyszerűbb faipari megmunkálásokkal állítják elő pl: hasítás, 
gallyazás, durván szögletesre faragás, kéregtelenítés.  

- Fűrészelt, hántolt, hasított, forgácsolt, hántolt, gyalult, csiszolt, összeillesztésre 
előkészített fa (4407-4409 vtsz.). 

 fűrészelt gerenda, padlódeszka, parketta, léc, szegély /min. 6 mm vastag/ 
 furnérlemez /max. 6 mm vastag/ 
 összeillesztésre előkészített, formázott. 

- Forgácslemez, rostlemez, rétegelt lemez, tömörített fa (4410 - 4413 vtsz.). 

Forgácslemez  

A gömbfa, vagy fahulladék zúzása során előállított forgácsból, vagy elemi részecskékből 
készül, szerves kötőanyag hozzáadásával sajtolás, préselés útján. /alkotóelem részecskéi 
szabad szemmel láthatóak/. A szervetlen kötőanyaggal (pl.: gipsz, cement) előállított 
hasonló termékeket a 68. Árucsoportba kell osztályozni. 

Rostlemez 
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Faforgácsból készítik, szerves kötőanyag hozzáadásával, melyet gőzzel szétbontanak. 
Ellentétben a forgácslemezzel, így az elemi részecskék szabad szemmel nem láthatóak. Ha 
szervetlen kötőanyaggal készültek, akkor a 68. Árucsoportba kell osztályozni. 

Rétegelt lemez 

Három vagy több egymáshoz enyvezett, illetve sajtolt falapokból áll, melyek erezete 
egymással szöget zár be. Ezzel az eljárással a lemez ellenálló képessége növekszik, 
vetemedése viszont csökken. 

Tömörített fa 

A 44. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdése figyelembe vételével, vegyi vagy fizikai 
kezelésnek alávetett fának nevezzük. Az eljárás célja, hogy növeljék a fa keménységét, 
fajsúlyát, valamint növeljék az ellenálló képességét a külső hatásokkal szemben. 

- Fából készült különböző áruk, felhasználási céljuk szerint osztályozva (4414-4421 
vtsz.). 

 festmény, fénykép, tükör fakeret , 
 láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, 
 hordó, kád, dézsa és hasonló kádáripari termék, 
 szerszám, szerszámfoglalat, nyél fából, 

A szerszámokat a 4417 vtsz. alá osztályozzuk, kivéve azokat, amelyek munkavégző részét, 
vágó élét, pengéjét a 82. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdésben meghatározott anyagból 
készítették (Lásd: 44. Árucsoport Megjegyzés (5) bekezdése). 

 ács- és épületasztalos ipari termékek, 
 asztali és konyhai termékek, 
 intarziás berakott famunka, 

45. ÁRUCSOPORT: PARAFA ÉS PARAFA ÁRUK 
A parafát a Dél-Európában, valamint Észak-Afrikában honos parafatölgyek külső kérgéből 
nyerik. A paratölgy kérgét a fa 25 éves korában hántják le először, majd ezt a folyamatot 
kilencévente megismétlik. Mintegy 250 éven keresztül adja ez a nemes növény a parafa 
termékek alapanyagát, a parafát. 

A 45. Árucsoportba osztályozzuk 

- a természetes parafát,  
- az agglomerált vagy mesterséges parafát is, melyet szemcsézett, zúzott vagy őrölt 

parafából állítanak elő magas hőmérsékleten történő sajtolással. 

A természetes és mesterséges parafa a következő formákban tartozik ide: 

- nyersen, 
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- egyszerűen előkészítve /tisztítva, faragva...stb/, 
- alakra vágva vagy sajtolva 
- más anyaggal megerősítve, kombinálva is. 

 
4. ábra. Paratölgy kérge 

A 45. Árucsoport szerkezeti felépítése: 

4501 vtsz.: természetes parafa nyersen vagy egyszerűen előkészítve, természetes vagy 
agglomerált parafa hulladéka. 
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Az egyszerűen előkészített parafa olyan faanyagot jelent, amelynek a felszínét lekaparták, 
vagy megtisztították (perzselés). Az előkészítés során visszamaradó megrepedezett külső 
réteget, valamint a használatra alkalmatlan megtisztított széleket eltávolították a parafáról 
(faragott parafa). A 4501 vtsz. alá osztályozzuk a forgácsot, hulladékdarabokat és egyéb 
reszelékeket, amelyből aprított, szemcsézett vagy őrölt parafát állítanak elő. 

4502 vtsz.: természetes parafa félkész termékek formájában. 

Ide osztályozzuk azokat az árukat, amelyeket: 

- a vámtarifaszám szövegében meghatározott négyzetes vagy téglalap alakú tömbökre, 
lemezekre, lapokra vagy csíkokra dolgozták fel, valamint  

- a 4501 vtsz. alá tartozó parafából készítettek oly módon, hogy mindkét felületét 
vízszintesen és a széleit pedig derékszögben levágták. Az ilyen termékek akkor is a 
4502 vtsz. alá osztályozzuk, amennyiben egymásra helyezett és összeragasztott parafa 
rétegekből állnak. 

4503 vtsz.: természetes parafából készült termékek. 

Ide osztályozzuk: 

- bármilyen fajta parafa dugó természetes parafából, 
- korongok, tömítőgyűrűk és lapkák természetes parafából, 
- természetes parafából tömbök, lemezek, lapok és csíkok, amelyeket a négyzetes vagy 

téglalap alaktól eltérő alakra vágtak ki, 
- Mindenfajta fogantyú, késnyél, alátétgyűrű és tömítés (kivéve a 8484 vtsz. alá tartozó 

tömítéskészletek). 

4504 vtsz.: agglomerált parafa és abból készült félkész - és késztermékek 

Az agglomerált parafát magas hőmérsékleten és nyomás alatt állítják elő zúzott vagy őrölt 
parafából: 

- kötőanyagok (Pl. vulkanizálatlan gumi, enyv, műanyag, kátrány, zselatin) 
hozzáadásával, vagy 

- kötőanyag hozzáadása nélkül, kb. 3000C hőmérsékleten. Ebben az esetben, a 
parafában lévő természetes mézga hat kötőanyagként. 

46. ÁRUCSOPORT: SZALMÁBÓL ÉS MÁS FONÁSANYAGBÓL KÉSZÜLT ÁRUK 
A 46. Árucsoportba tartoznak azok a termékek, amelyek sajátossága, hogy a 14. 
Árucsoportban meghatározott anyagokból készülnek: 

- fonásanyagból készült félkész termékek (4601 vtsz.), 
- fonással, szövéssel, vagy a fonatlan anyagok összeillesztésével készült késztermékek 

(4601 - 4602 vtsz.). 
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A 46. Árucsoport legjellemzőbb kapcsolata a 14. Árucsoport, ugyanis a 14. Árucsoportba 
olyan növényi eredetű alapanyagok találhatóak meg, amelyek további feldolgozásra 
kerülnek. 

Fonásanyagnak minősül a 46. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdésében meghatározott 
anyagok. 

- szalma, fűzfavessző, bambusznád, sás, széknád, facsík, más növényi csík (levelekből 
előállított), 

- fonatlan természetes textilrost, 
- műanyag egyágú szál, ha átmérője 1 mm-nél nagyobb, 
- műanyag csík, ha szélessége 5 mm- nél nagyobb, 
- papírcsík. 

Ezen termékek lehetnek - ami nem befolyásolja az áruosztályozást - előkészítve (pl.: 
hasítva, vágva, hántolva, átitatva...stb.), így azok alkalmasak a fonásra, kötésre. 

Nem minősül fonásanyagnak 

- lószőr, emberhaj,  
- textil előfonat, 
- nemezből és nem szőtt textíliából készült csík, 
- bőrből vágott csík, 
- 1 mm vagy kisebb átmérőjű műanyag szál, 
- 5 mm vagy kisebb átmérőjű műanyag csík. 

A 46. Árucsoport szerkezeti felépítése 

4601 vtsz. 

Az ide osztályozott termékek félkész termékek, amelyek négyzet vagy téglalap alakúak. 
Akkor is ide osztályozzuk ha azokat készáruként is használják! 

Ide tartoznak: 

- fonat, amelyek a fonásanyagok sodratából állnak. Az ilyen jellegű fonatok egymás 
mellé helyezhetőek és szélesebb szalagokká, csíkokká) állíthatóak össze. Ezeket a 
termékeket bútorok, cipők, szőnyegek, kosarak készítésére használják,  

- fonásanyag, fonatból és fonásanyagból készült bizonyos termékek, még ha 
készáruként is használják (pl.: gyékényszőnyeg, lábtörlő, függöny) 

Ezek az áruk megerősíthetőek, vagy hátlapjuk bevonható, bélelhető papírral, vagy textillel. 

4602 vtsz. 

Ide osztályozzuk a késztermékeket, amelyek négyzet vagy téglalaptól eltérő alakúak, 
továbbá: 
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- a fonásanyagokból kész alakban előállított áruk, valamint 
- a 4601 vtsz. alatti termékekből előállított áruk. 

Pl.: kosár, doboz, láda, útitáska, kézitáska, bevásárlótáska, kalitka, tálca, palacktartó, 
szőnyegporoló, szőnyeg, amely négyzetes, kör alakúra összeállított és zsineggel 
összekötözött hosszú fonatokból készül. 

X. ÁRUOSZTÁLY: PAPÍRIPARI ROSTANYAG FÁBÓL VAGY MÁS 
CELLULÓZTARTALMÚ ANYAGBÓL; PAPÍR VAGY KARTON; PAPÍR ÉS 
KARTONBÓL KÉSZÜLT ÁRUK 
A X. Áruosztály három különböző Árucsoportból áll, amelyek a papíripari rostanyagoktól 
kezdve (47. Ács.) a különböző ipari eljárásokkal előállított papírokon, kartonokon keresztül 
(48. Ács.), a nyomdaipari termékekig bezárólag (49. Ács.) tartalmazzák az egyes 
áruosztályozási szabályokat. Az X. Áruosztály szerkezeti felépítése elsősorban a papír 
feldolgozottságának mértékén alapul, illetve a vámtarifa alapelvének figyelembe vételével az 
egyszerű megjelenési formáktól (rostanyagok, papírpép) folyamatosan halad a bonyolultabb 
és összetettebb (nyomtatványok-nyomdaipari termékek) felé. 

47. ÁRUCSOPORT: PAPÍRIPARI ROSTANYAG FÁBÓL VAGY MÁS 
CELLULÓZTARTALMÚ ANYAGBÓL; VISSZANYERT (HULLADÉK ÉS HASZNÁLT) 
PAPÍR VAGY KARTON 
A 47. Árucsoportba tartozó papíripari rostanyag elsősorban cellulózrostokból áll, melyeket 
növényi anyagokból, vagy növényi eredetű textilhulladékokból nyernek.  

Általában a rostanyagot fából állítják elő, de rostanyag előállításhoz felhasználhatnak még: 

- pamutlinterst, 
- hulladék vagy használt papírt és kartont, 
- rongyot és egyéb textilhulladékot, 
- különböző fű és nádfajtákat, szalma, eszpartófű, len, rami, juta, kender, szizál, 

kipréselt cukornád, bambusz és más különböző fű- és nádfajta (egynyári növények). 

Az osztályozást az alapanyag fajtáján kívül befolyásolja még, hogy a rostanyagot milyen 
eljárással állítják elő, melyek módjai a következők: 

Mechanikai úton előállított (4701 vtsz.) 

A fa feldarabolásával és facsiszoló berendezésekben mechanikus őrléssel rostjaira bontják.  
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Kémiai úton előállított rostanyag (4702-4704 vtsz.) 

A kémiai úton előállított oldódó rostanyag csak akkor tartozik e vtsz. alá, ha az 47. 
Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel. A kémiai 
úton előállított rostanyag jobb minőségű, a rostjai gazdagabbak cellulózban, mint a 
mechanikai úton készült facsiszolat. A kémiai úton előállított rostanyag úgy készül, hogy a 
faanyagot forgácsra vagy kisebb darabokra aprítják, majd kémiai kezelésnek vetik alá, 
amelyek a következőek: 

- szódás eljárás: Nátrium-hidroxiddal történik 
- szulfátos eljárás: Nátrium-szulfáttal történik 
- szulfitos eljárás: szulfit vegyületekkel történik /kálcium-biszulfit/ 

Fél kémiai eljárással előállított rostanyag (4705 vtsz.) 

A 4705 vtsz. alá osztályozzuk a mechanikai és a kémiai pépesítési eljárás kombinációjával 
előállított papíripari rostanyagot. A mechanikai rostosítás és a kémiai eljárások kombinált 
alkalmazása. A kémiai- mechanikai rostanyagot, többek között, újságpapír előállításához 
használják. Ezen kívül felhasználják még a selyem és rajzpapír előállításához egyaránt. 

A papíripari rostanyag kiszerelése általában ívben bálázva (perforálva is) lehet nedves vagy 
száraz, de néha tömbben, tekercsben vagy por vagy, pehely formában. 

Visszanyert (hulladék és használt) papírból és kartonból nyert szálakból és hasonló 
cellulóztartalmú anyagokból előállított papíripari rostanyag (4706 vtsz.) 

A visszanyert (hulladék és használt) papírból és kartonból előállított rostanyagot általában 
szárított, bálázott lapok formájában mutatják be, illetve különböző cellulóztartalmú rostos 
anyagok keverékéből áll. 

Visszanyert (hulladék és használt) papír és karton (4707 vtsz.) 

A 4707 vtsz. alá tartozó papír- vagy kartonhulladék magába foglalja a papír- vagy 
kartonforgácsot, vágási szélselejtet, kivágott cikkeket, elszakított lapokat, régi újságokat és 
folyóiratokat, kefelevonatokat, nyomdai selejteket és hasonló anyagokat. A papírhulladékot 
és használt papírt papíripari rostanyag készítésére használják fel és általában összesajtolt 
bálákban kerül bemutatásra. 

48. ÁRUCSOPORT: PAPÍR ÉS KARTON; PAPÍRIPARI ROSTANYAGBÓL, PAPÍRBÓL 
VAGY KARTONBÓL KÉSZÜLT ÁRUK 
A 48. Árucsoportba osztályozandó papírokat és kartonokat a 47. Árucsoportba tartozó 
rostanyagokból állítják elő. 
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A 48. Árucsoportban, ha más előírás nincs a papírra történő utalás vonatkozik a 
papírkartonra is egyaránt. Alapvetően a 48. árucsoportba tartozó azok a papíripari termékek 
tartoznak, amelyek nem osztályozható nyomtatványként a 49. árucsoportba. A 48. 
árucsoportba besorolt papír termékeket az jellemzi, hogy a termék jellegét nem a papíron 
lévő betű, nyomtatás vagy minta adja! Ez alól kivételt képeznek a papírtapéták és falborítók 
(4814 vtsz.) és a papírcímkék (4821 vtsz.). 

A 48. Árucsoportba osztályozzuk: 

1. négyzetes vagy téglalap alakú bármilyen papír, karton tekercsben vagy ívben (4801-
4811 vtsz.)  

Méret és alak szerinti osztályozásuk, a 48. Árucsoport Megjegyzés (7) - (8) bekezdése 
alapján történik. 

A 4801 valamint 4803- 4809 vámtarifaszámok alá csak a négyzetes vagy téglalap alakú 
papírok osztályozhatók, de csak abban az esetben, ha összehajtás nélkül egyik oldaluk a 15 
cm-t, másik oldaluk a 36 cm-t meghaladja, valamint azok a tekercsek és szalagok, melyek 
szélessége a 36 cm-t meghaladja. 

A 4802, 4810 és a 4811 vámtarifaszámok szövege alapján felsorolt papírok bármilyen 
méretű tekercsben vagy négyzetes (téglalap) alakú lapokban osztályozhatóak. A kézi 
merítésű papíroknál, amennyiben minden szélük az előállítás következtében érdes, 
hullámos, foszlatott vagy levágták bármilyen méretben osztályozhatók ide. A vtsz. szövege 
meghatározza a bármilyen méretben meghatározást. 

Megengedett felületi megmunkálás szerinti osztályozásuk, a 48. Ács. Megjegyzés (3) 
bekezdése alapján történik. 

A 4801-4805 vámtarifaszámok alá tartozó ún. "alappapírok" esetében a 48. Árucsoport 
Megjegyzés (3) bekezdése határozza meg, hogy milyen megmunkálások esetében 
osztályozhatóak ide.  

Eszerint lehetnek: 

- hengerrel vagy más módon simítottak, 
- szatináltak, 
- fényesítettek, 
- hamis vízjellel ellátottak, 
- felületileg enyvezettek, 
- anyagukban (!) színezettek vagy márványozottak. 

A felsorolt megmunkálások a papírgyártás munkafolyamatának része. Ezen vtsz-ok alá 
tartozó papírok jellemzője, hogy természetes felületük megmarad, mivel NEM VONJÁK BE! 
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Nem tartoznak a fenti vámtarifaszámok alá azok a papírok és kartonok, amelyeket a 
felsoroltakon kívül tovább megmunkáltak, kivéve a 4803. vtsz. alá tartozó papírok. Ugyanis a 
4803. vtsz. szövege a 48. Ács. Megjegyzés (3) bekezdésben felsoroltakon túlmenően további 
megmunkálások elvégzését is megengedi: 

- kreppelés, 
- ráncolás, 
- domborítás, 
- perforálás, 
- felületi színezés, nyomtatás, 

A 4806-4811 vámtarifaszámok alá tartozó papírok (pergamen, zsírpapír, karbonpapír, 
hullámpapír) esetében az előzőekben meghatározottakon túlmenően, a vámtarifaszámok 
szövegében megengedett megmunkálások figyelembe vételével osztályozhatóak ide.  

Ennek megfelelően az alábbiak szerint megmunkáltak: 

- kreppelt, redőzött, 
- domborított, perforált, hullámosított, 
- szerves és szervetlen anyaggal bevont és impregnált, 
- felületén színezve, vonalazva, 
- díszítve, domborítva vagy perforálva, 

Ezen vámtarifaszám alá tartozó papírok jellemzője, hogy a fentiekben felsorolt különféle 
kezelésnek vetik alá. A bevonásnál a természetes papírfelület szabálytalanságait eltünteti a 
bevonó anyag, így lényegében egy új, felső, nem cellulóz felületet mutat a papír. A 48. 
Árucsoport Megjegyzés (7) bekezdése alapján azt a papírt, amelyet 4801-4811 
vámtarifaszámok közül két vagy több vámtarifaszám alá is besorolható, a szóba jöhető vtsz-
ok közül a számsorrendben az utolsó vtsz. alá kell tarifálni. 

2. Egyedi méretű és megmunkálású papírok (4812 - 4814 vtsz.) 

 szűrőtömb, tábla és lap papíripari rostanyagból (4812 vtsz.), 
 szivarkapapír (4813 vtsz.). Ezt a papírt bármilyen formában és méretben e 

vtsz alá kell osztályozni. 
 tapéta és hasonló falborító (4814 vtsz.). 

A papírtapéta és hasonló falborító alatt az alábbi termékeket kell érteni (48. Ács. Megjegyzés 
(9) bekezdése): 

- 45-160 cm szélességű fal- és mennyezet díszítésére alkalmas áru papírtekercsben, 
amely az alábbi leírások egyikének megfelel: 

 erezett, domborított, felületileg színezett, mintásan nyomott vagy másképpen 
díszített, átlátszó műanyag réteggel bevont, így a papír mosható, tisztítható 
(ezt tapéta néven ismerik).  
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 előállítása során fa-, szalma- stb. részecskékkel egyenetlen felületűvé 
alakított (ezt ingrain papír néven ismerik). Lehetnek felületükön festettek vagy 
díszítetlenek. 

 a színoldalon műanyaggal bevont vagy borított. A műanyag réteg lehet 
erezett, domborított, színezett, nyomott. Ez a falborító mosható (ezt vinil-
tapéta néven ismerik). 

 teljesen vagy részben a színoldalon párhuzamos fonásanyag csíkokból 
összeállított lapokkal, vagy ilyen csíkokból szőtt anyagokkal beborított. 

- a szegély és fríz keskeny papírcsík mérettől függetlenül (műanyaggal bevont, díszített, 
nyomott, domborított), amelyek tekercsben kiszerelt is és fal vagy mennyezet 
díszítésére alkalmas,  

- a több laprészből álló papír falborítók (poszter), amelyeket úgy állítanak elő, hogy 
összeállítva a részeket, egy képet, díszítést képezzenek a falon. A lapok bármilyen 
méretűek, tekercsben és ívben kiszereltek is lehetnek. 

3. Papír, karton 36 cm kisebb méretű tekercsben, vagy ívekben vagy négyzetes, 
téglalaptól eltérő alakúra vágva. Továbbá papíripari rostanyagból, papírból, kartonból 
készült termékek. (4816-4823 vtsz.) 

- boríték, levelezőlap, 
- egészségügyi és háztartási papíráruk, 
- ruházati cikk és tartozék, 
- doboz, láda, tok, zsák, zacskó, 
- füzet, notesz, iratrendező, album, írótömb, címke, 
- orsó, cséve, kopsz és hasonló papírtartó, 
- tálca, tál, tányér, papírpépből sajtolt áruk...stb. 

49. ÁRUCSOPORT: KÖNYVEK, ÚJSÁGOK, KÉPEK ÉS MÁS NYOMDAIPARI 
TERMÉKEK, KÉZIRAT, GÉPÍRÁSOS SZÖVEGEK ÉS TERVRAJZOK 
A 49. Árucsoportba tartozik minden nyomtatott termék, amelynek lényeges jellegét és 
felhasználását meghatározza az a tény, hogy nyomtatás útján előállított mintákat, írásjeleket 
vagy ábrákat tartalmaz.  

Azok a papíripari termékek, amelyek esetében a nyomtatás az elsődleges felhasználás 
szempontjából mellékes a 4814 vtsz., vagy 4821 vtsz. alá kell osztályozni (pl. karácsonyi 
motívumokat tartalmazó csomagolópapír). A nyomtatással ellátott különböző textilárukat 
(Pl.: póló, pulóver, zsebkendő stb.), amelyek esetében a nyomtatás díszítési vagy 
divatcélokat szolgál és nincs befolyással az áru lényeges jellegére a XI. Áruosztályba 
osztályozzuk. 

A 49 Árucsoportba tartozó termékek általában papírból készülnek, de készülhetnek más 
anyagból is (műanyag, textil) ha egyrészt megfelelnek a vámtarifaszámok szövegeiben 
foglaltaknak, valamint ha az árucikkek lényeges jellegét a nyomtatás adja. 
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A nyomtatvány tarifális szakkifejezését a 49. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdése 
határozza meg. 

A "nyomtatvány" kifejezés nem csak kézi vagy gépi nyomtatást kell érteni hanem a 

- sokszorosítógéppel előállított, 
- számítógép-vezérlésű folyamat eredményével nyert, 
- dombornyomással, 
- fényképezéssel, 
- fotó- és hő másolással, 
- gépeléssel előállított termékeket is, tekintet nélkül a nyomtatás jellegére és módjára 

(számok, ABC betűk, gyorsírásjelek, morze vagy egyéb kódjelek...stb.). 

Azonban a fenti meghatározás nem jelent színezést, díszítést, vagy ismétlődő mintájú 
nyomtatást. 

A 49. Árucsoportba tartoznak az alábbi termékeket: 

- kézzel előállított termékek (térkép, tervrajz), illetve a kézzel írt vagy gépelt szövegek 
karbon másolatai 

- általános formájú nyomdai termékek 
 - könyv, szótár, brosúra, röpirat, 
 - újság, időszakos kiadvány,  
 - gyermekképeskönyv, hirdetési anyag, kép, 

Fontosabb vámtarifaszámok és az azokra vonatkozó osztályozási szabályok: 

Nyomtatott könyvek és füzetek (4901 vtsz.) 

Ezek a nyomtatványok elsősorban szöveget tartalmaznak, bármilyen nyelven és betűvel 
nyomtatva, ideértve a Braille-betűket vagy a gyorsírást is. Tartalmazhatnak képeket és 
illusztrációkat, azonban nem változtathatják meg a nyomtatvány fő jellegét.  

A 4901 vtsz. alá osztályozzuk: 

- a különböző irodalmi műveket, tankönyveket (a munkafüzeteket is), magyarázó 
szöveggel vagy a nélkül, amely kérdéseket vagy gyakorlati feladatokat egyaránt 
tartalmaz,  

- műszaki kiadványokat,  
- segédkönyveket, (Pl.: szótár, enciklopédia címjegyzék-telefonkönyv, ideértve a 

„szaknévsort” is, 
- különféle múzeumi és nyilvános könyvtári katalógusokat (üzleti katalógusok 

kivételével), 
- imakönyvek, egyházi énekeskönyvek 
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Ezek a könyvek lehetnek bekötve (papírba puha vagy, kemény fedéllel) egy vagy több 
kötetben, valamint lehetnek teljes művek vagy annak csupán egy részét képező bekötésre 
váró nyomtatott ívekben. 

- újságok, folyóiratok és más időszakos kiadványok a papír kivételével más anyagba 
kötve, és 

- egyetlen borítóban újságok, folyóiratok vagy más időszakos kiadványok több 
példányból álló sorozata, akár tartalmaznak hirdetést, akár nem. 

Újság, folyóirat és időszakos kiadvány (4902 vtsz.) 

A 4902 vtsz. alá a következő jellemzőkkel rendelkező árukat osztályozhatjuk: 

- egy kiadásban, azonos cím alatt, szabályszerű időközönként megjelenő kiadványokat 
képeznek,  

- mindegyik kiadvány keltezett,  
- legtöbbször számozottak,  
- lehetnek kötés nélküliek és papírkötésben is. Nem osztályozhatók ide azonban a más 

kötésben, vagy több kiadvány egy borítóba egybekötve (Lásd:4901 vtsz. 
meghatározása), 

- lehetnek csak szöveget tartalmazók, vagy illusztráltak,  
- tartalmazhatnak egyaránt hirdetést és reklámot és képes anyagot is. 

A mellékletek (Pl.: képek, szabásminták), amelyek a napilappal vagy folyóirattal együtt 
kerülnek kiadásra és azzal együtt adják el azokat, a kiadvány részének minősülnek. 

Nem osztályozhatjuk a 4902 vámtarifaszám alá a lejárt, nem értékesített régi újságokat, 
ezek a 4707 vámtarifaszám alá tartoznak, ha papíripari alapanyagként használják fel őket. 
Ha e termékek nem papírkötésűek, vagy egyetlen fedélbe (borítóba) több példányt kötöttek 
be, akkor a 4901 vámtarifaszám alá kell osztályozni. 

Gyermekképeskönyv, rajzoló és kifestőkönyv (4903 vtsz.) 

A 48. Árucsoport Megjegyzés (6) bekezdése alapján ide kell osztályozni azokat a gyermekek 
nevelésére és szórakoztatására szolgáló könyveket, melyek lényeges jellemzőjét a bennük 
található képek adják. A képekhez tartozhatnak szövegek is, de ezek csak kiegészítik a 
képeket.  

A 4903 vámtarifaszám alá osztályozzuk az alapvetően képekből és az azokat kiegészítő 
szövegekből álló, gyermekek részére készített munkafüzeteket is, amelyek írásra vagy 
másfajta feladatok elvégzésére alkalmasak. Ide osztályozzuk továbbá a gyermekek részére 
készült rajzoló- vagy kifestőkönyveket.  

Nem osztályozhatók ide: 

- olyan könyvek, melyekben a kép csak illusztráció szolgál és a szöveg a meghatározó 
(4901 vtsz.), 



MUNKAANYAG

KÖNNYŰIPARI ÁRUK ÉS TERMÉKEK OSZTÁLYOZÁSA  

 33

- kivágható rajzokat tartalmazó könyvek, melyekben a kivágható részek mennyiségi 
aránya meghaladja az 50%-ot (95. Árucsoport), 

- mozgatható, kiemelkedő figurákkal ellátott könyv, melyben a mozgatható, vagy 
felállítható alakok adják a lényeges jelleget (95. Árucsoport). 

Forgalomban lévő vagy forgalomba bocsátásra szánt bélyeg (4907 vtsz.) 

- forgalomban lévő vagy forgalomra szánt bélyegek, 
- használatlan (posta tiszta) állapotban, 
- postabélyegek, illetékbélyegek, 
- bélyeges borítékok, zárt levelezőlapok, levelezőlapok lebélyegezetlen postabélyeg- 

lenyomattal. 

Postai képes levelezőlapok, üdvözlőlapok (4909 vtsz.) 

A postai képeslapok osztályozásánál a következőket kell figyelnünk: 

- a 4909 vtsz. alá csak azok a levelezőlapok osztályozhatók, melyek egyik oldala 
illusztrációval, másik oldalán utalás található levelezőlapként történő felhasználásra 
(Pl.: bélyeg ragasztási helyének megjelölése, címzési vonalminta), 

- azokat a levelezőlapokat, melyek képet nem, csak felhasználásra utaló jelölést 
tartalmaznak, postai levelezőlapként a 4817 vtsz. alá kell osztályozni, 

- az olyan képeslapokat, melyeket nem látták el levelezőlapként történő felhasználásra 
utaló jelekkel "képként" a 4911 vtsz. alá kell osztályozni. 

- rányomtatott vagy préselt bélyeggel elkészített képeslapot a 4907 vtsz. alá kell 
osztályozni. 

Egyéb nyomtatás útján előállított termékek 

- levonókép (matrica) (4908 vtsz.), 
- hirdetési célt szolgáló nyomtatványok (plakátok is), évkönyvek és hasonló kiadványok, 
- kereskedelmi katalógusok (4911 vtsz.), 
- oktatási atlasz és diagram (4911 vtsz.), 
- belépőjegyek szórakoztató rendezvényekre (Pl. mozi, színház, koncert) (4911 vtsz.),  
- utazási jegyek tömegközlekedési vagy más járművekre (4911 vtsz.), 
- lottószelvény, kaparós sorsjegy, sorsjegy és tombolajegy (4911 vtsz.), 
- nyomtatott képek és fényképek (keretezve is) (4911 vtsz.). 

XI. ÁRUOSZTÁLY: TEXTILIPARI ALAPANYAGOK ÉS TEXTILÁRUK 
A XI. Áruosztályba találhatóak meg a textilipari nyersanyagok (selyem, gyapjú, pamut, 
szintetikus vagy mesterséges szál), a félkész termékek (fonalak és szövetek), valamint az 
ezekből a termékekből előállított különféle készáruk. Ezen megjelenési formákat az 50-63. 
Árucsoportokban találhatjuk meg a XI. Áruosztályon belül. Azonban, hogy a helyes 
árubesorolás végre is tudjuk hajtani, számos osztályozási szempontot és kapcsolatot 
szükséges ismerni az egyes Árucsoportok tekintetében. 
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A XI. Áruosztályt az alábbiak szerint lehet felosztani: 

- 50-55. Árucsoportok 

Tartalmazzák a textilipar alapanyagait (selyem, gyapjú és egyéb állati szőr, pamut, más 
növényi rostok: len, kender, rami stb. textilipari célra, szintetikus és mesterséges műszálak 
feldolgozva), keverve is. Ezen Árucsoportok a feldolgozási szintek figyelembe vételével 
tartalmazzák a szálasanyagokból előállított félkész termékeket (fonalak, szövetek) is 
eredetük tekintetében.  

- 56-63. Árucsoportok 

Ezen Árucsoportok tartalmazzák a különleges fonalakat, különleges szöveteket, 
késztermékeket, egyéb ruházati cikkeket és tartozékokat, illetve a vámtarifában másutt nem 
említett textilből készült árukat. 

Nem osztályozhatjuk a XI. Áruosztályba azokat az anyagokat, amelyeket az 50-55. 
Árucsoportokhoz tartozó Megjegyzések kivételként sorolnak fel 

A XI. Áruosztály Megjegyzés (1) bekezdése meghatározza azokat az anyagokat, amelyeket 
az osztályozás során kivételként kell tekinteni: 

- emberhaj és ebből készült áruk (0501, 6703 vagy 6704 vtsz.), 
- azbesztszálak és ebből készült áruk (fonal, szövet, ruha stb.) (2524, 6812 vagy 6813 

vtsz.), 
- szénszál és más nem-fémes ásványi szál (Pl.. kőzetgyapot), illetve az ilyen szálakból 

elkészült termékek (68. Árucsoport),  
- üvegszál, üvegfonal, üvegszövet és ezekből készült termékek (70. Árucsoport),  
- műanyag egyágú szál (ha átmérője nagyobb 1 mm-nél) (39. Árucsoport), 
- műanyag csík (ha szélessége nagyobb 5 mm-nél) (39. Árucsoport). 

1. Textilipari nyersanyagok (szálasanyagok) osztályozása 

A különböző textilipari termékek (textíliák) ún. szálasanyagokból, vagyis elemi szálakból 
készülnek. A textíliák nyersanyagai olyan anyagok, amelyeket a természet biztosít. Így 
megkülönböztetünk növényi, állati vagy ásványi eredetű nyersanyagokat, melyek jellemzője, 
hogy nem ipari termékek. Az alapanyagok pedig az ipari technológiák segítségével kerülnek 
előállításra, amelyek tovább feldolgozásra kerülnek. 

Ennek megfelelően a szálasanyagokat az alábbi szempont szerint osztályozzuk: 

- Állati eredetű: 50. Ács.: Selyem; 51. Ács.: Gyapjú és más állati szőr; 
- Növényi eredetű: 52. Ács.: Pamut; 53. Ács.: Más növényi rost; 
- Mesterséges eredetű: 54. Ács.: Végtelen műszálból; 55. Ács.: Vágott műszálból; 

(Figyelemmel az 54. Ács. Megjegyzés (1) bekezdés rendelkezéseire) 

A szálasanyagoknak alapvetően két nagy csoportját különböztetjük meg: 



MUNKAANYAG

KÖNNYŰIPARI ÁRUK ÉS TERMÉKEK OSZTÁLYOZÁSA  

 35

- természetes alapanyagú szálasanyagok, amelyek a természetben megtalálható 
különböző állati és növényi eredetű anyagokból nyerhetőek, 

 
5. ábra. Természetes szálasanyagok3 

- mesterséges alapanyagú szálasanyagok, amelyek a természetben megtalálható 
különböző anyagokból (cellulóz és fehérje), valamint vegyipari módszerekkel 
mesterségesen előállított anyagokból (polimerekből) állítanak elő.  

 
6. ábra. Mesterséges szálasanyagok4 

                                               

3 hu.wikipedia.org; Zilahi, Márton. A textilipar nyersanyagai. Budapest: Tankönyvkiadó 
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A textilipari készáruk előállításáig hosszú technológiai folyamatnak kell szükségszerűen 
megvalósulnia.  

Fonalgyártás 

A textilipari termékek előállítása az alapanyagok előkészítésével, a fonalkészítéssel 
kezdődik. Ezzel az eljárással a rövid elemi szálú szálas anyagokat rendezik, 
párhuzamosítják, majd sodrással egyesítik. Így alakul ki a fonal. A fonal alkotóeleme tehát a 
szál. 

A fonalgyártás mozzanatai 

- A feldolgozandó szálasanyag bálákban, összepréselt állapotban érkezik a fonodába. Az 
első művelet a bálbontás, azaz az összetömörített szálhalmaz fellazítása és a szálak 
közé keveredett szilárd szennyezőanyagok eltávolítása. Ezt bontó- és verőgépekkel 
végzik. 

- A fellazított anyag a verőgépből egy tekercselő berendezésbe kerül, amelynek hengerei 
között egyenletes vastagságú bundává alakítják. 

-  A bundát kártológépen bontják tovább elemi szálakra. A kártolást két elvileg, 
egymással szemben mozgó finom tűsor végzi, amelyek között az összetapadt szálak 
szétválnak, nagyjából párhuzamos elhelyezkedést vesznek fel és emellett a finom tűk a 
még bent maradt legkisebb idegen anyagokat is eltávolítják. A kártológépeket a szálak 
vékony, fátyolszerű képződmény formájában hagyják el, amit az utolsó gépen tömörítő 
hengerek között egy nagyjából hengeres szalaggá fognak össze.  

- A kártológépről lekerülő szalagot nyújtásnak vetik alá. Ezt elvileg két hengerpár végzi, 
amelyek közül a hátsó kisebb, az elülső nagyobb kerületi sebességgel forog, így a 
közéjük vezetett szálszalag hosszirányban széthúzódik. Ennek következtében a szalag 
vékonyodik és benne a szálak párhuzamosan helyezkednek el. 

- Ha különlegesen egyenletes, igen vékony fonalat akarnak előállítani, biztosítani kell, 
hogy a fonalat alkotó szálak hossza minél egyformább legyen. Ennek érdekében a 
kívánatosnál rövidebb szálakat a nyújtott szalagból fésülőgépen kifésülik. Ha ezt a 
technológiai lépcsőt beiktatják a folyamatba, az így nyert fonal neve fésűs fonal. 

- A nyújtott szalagot rendezett formában ismét hengeres tartályokban gyűjtik, és ezeket 
viszik az előfonó gépekhez. Az előfonás során a szalagot tovább nyújtják, de most már 
kissé meg is sodorják.  

- A végfonást, a fonal végleges kialakítása érdekében gyűrűs orsón végzik. Itt a fonal 
sodrását és az orsóra való feltekercselését egy kis karikával oldják meg, amely az orsó 
körül egy gyűrűn fut (ezért nevezik „gyűrűs orsónak”). 

Gyártástechnológia szerint a fentiek figyelembe vételével megkülönböztetünk: 

- Kártolt fonalat (csomók és idegen anyagok eltávolítása, továbbá a szálakat 
párhuzamosítják), 

                                                                                                                                                

4 hu.wikipedia.org; Zilahi, Márton. A textilipar nyersanyagai. Budapest: Tankönyvkiadó 
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- Fésült fonalat (kártfátyolból a rövid szálak eltávolítása, egyenletes szerkezetű fésült 
szalag előállítása), 

- Nyújtott fonalat. 

 
7. ábra. Fonal5 

Fonalak osztályozása 

A textilipari szálasanyagokból készült fonalakat - az anyag eredetének - figyelembe 
vételével 50-55. Árucsoportokba osztályozzuk! 

Fonalak fajtái 

- Egyágú fonal: végtelen és vágott szálból sodorják. 
- Többágú fonal: két vagy többágú fonal sodrásával állítják elő. 
- Cérnázott fonal: két vagy több fonal sodrásával állítják elő, melyek közül legalább egy 

többágú. 

A fonalak sodrása 

A sodrás olyan eljárás, amelynek során az elemi szálakból álló laza szalag megszilárdításra 
kerül. Sodrás során a laza szalagot tengelye körül megforgatják, illetve összecsavarják. A 
megsodrott fonal legfontosabb jellemzője a sodrat irány, amely szerint kétféle fonalat 
különböztetünk meg: 

- Jobb, vagy "Z" sodratú fonal, amely sodrata a Z betű szárával párhuzamos. 
- Bal, vagy "S" sodratú fonal, amely sodrata az S betű szárával párhuzamos és a 

csavarmenet emelkedése bal irányú. 

                                               

5 hu.wikipedia.org 
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8. ábra. Fonalak sodrása6 

Fonalfinomság mérése 

                                               

6 hu.wikipedia.org 
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A fonal finomsága a vastagságára jellemző adat. Mivel azonban a nagyjából hengeres fonal 
vastagsága (átmérője) nehezen mérhető adat, ezt közvetett módon: a fonal hosszának és 
tömegének viszonyával adják meg.  

Alapvetően két rendszer használatos 

- a tömegegységre eső fonalhossz megadása  

A tömegegységre eső fonalhossz megadásánál Európában általában a metrikus 
mértékegységeket használják. A metrikus fonalfinomság (jele: Nm) az 1 gramm tömegű 
fonal hosszát jelenti méterben kifejezve. Az így értelmezett finomsági szám annál nagyobb, 
minél finomabb, azaz minél vékonyabb a fonal, ezért ezt indirekt finomsági számnak 
nevezik.  

- az egységnyi hosszúságú fonal tömegének megadása 

Az egységnyi hosszúságú fonal tömegén alapuló finomsági szám esetében a hosszegység az 
1000 méter, a tömegegység a gramm. Minél vastagabb a fonal, annál nagyobb ez a szám, 
ezért ezt direkt finomsági számnak nevezik. Az így számított finomsági szám jele: Tex. 
Használatos még a decitex (dtex, azaz 10 000 méter hosszegységre számított tömeg) is. 

Megengedett megmunkálási módok: 

- Szatinálás, fényesítés: szervetlen anyagokkal (viasz, parafin, gyanta) kezelt és fényesítő 
hengereken kezelt fonal. 

- Írezés: kiálló szálakat enyvvel, keményítővel vonják be súrlódás csökkentése 
érdekében. 

- Gázlánggal perzselés: célja a szőrös, kiálló elemi szálak eltávolítása 
- Mercelizálás: hideg nátronlúgon vezetik át a fonalat feszítés közben 
- Zsírtalanítás 
- Fehérítés: fehérítési eljárással készül 
- Festés, nyomtatás 
- Terjedelmesítés (elasztomer): végtelen szintetikus szálból készül, amely 

háromszorosára nyújtható 

Kiskereskedelem számára szokásos kiszerelés 

Az 50., 51., 52., 54. és 55. Árucsoportokban a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelt 
fonalak önálló vámtarifaszámok alá tartoznak.  

Az önálló vámtarifaszámok alá kizárólag akkor osztályozzuk e fonalakat, ha a XI. Áruosztály 
Megjegyzés (4)/A bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek. 

- kártyán, hengeren, orsón, vagy betéten ki szerelnek ki és tömege (a betéttel együtt 
számítva) nem haladja meg: 

 Selyemből és selyemhulladékból, valamit szintetikus vagy mesterséges szálból 
a 85 g-ot, vagy 
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 más textilalapanyagból a 125 g-ot. 
- gombolyag vagy motring alakban szerelnek ki és a tömege nem haladja meg: 

 a 3000 decitexnél kisebb finomsági számú szintetikus vagy mesterséges 
végtelen szálból, 

 selyemből vagy selyemhulladékból a 85 g-ot, 
 a 2000 decitexnél kisebb finomsági számú bármilyen más fonalból a 125 g-

ot, vagy 
 más textilalapanyagból az 500 g-ot. 

2. Félkész termékek (szövetek, kelmék, nemezek, nem szőtt textíliák) 
osztályozása 

Meghatározott alapanyagokból (50. - 55. Ács) és különböző textilipari eljárásokkal készült, 
végben kiszerelt termékek. Valamint nem rendelkeznek a XI. Áruosztály Megjegyzés (7) 
bekezdésében meghatározott megmunkálásokkal. 

Előállítási módok 

Szövés: szövet alapvetően két egymást keresztező fonalrendszerből áll; a szaknyelv a 
hosszanti fonalakat láncfonalaknak, az erre merőleges, keresztirányú fonalakat 
vetülékfonalaknak nevezi. Célja, hogy a fonalakból, cérnákból ruházati és háztartási textíliák 
készítésére alkalmas anyagot, úgynevezett szövetet állítsunk elő. Három alapkötést 
különböztetünk meg, ilyen a vászon-, a sávoly- és az atlaszkötés. A többi szövési módszer 
ezekre vezethető vissza, valamint ezek továbbfejlesztésével alakítható ki.  
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9. ábra. Szövés7 

                                               

7 hu.wikipedia.org 
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A fonalakból készült szöveteket az anyag eredetének figyelembe vételével 50-55. 
Árucsoportokba osztályozzuk! Az ún. különleges szöveteket (zseníliaszövet, bolyhos szövet, 
impregnált szövet...stb.) az 58. és 59. Árucsoportokba osztályozzuk. 

Megengedett megmunkálási módok 

- Mercelizálás 
- Fehérítetlen 
- Fehérítés 
- Festés, nyomtatás 
- Fényesítés 
- Perzselés, bolyhosítás 
- Impregnálás, telítés 
- Zsírtalanítás 
- Nyomtatás, árnyalás 
- Gázzal perzselés 

Kötés: Azokat az anyagokat, amelyeket nem szövési eljárással állítanak elő KELMÉNEK 
nevezzük. A kötéssel, hurkolással, nem szövő technológiával előállított anyag a kelme. 

A szövött anyagokat (szövet) - lásd szövetek osztályozása - két egymásra merőleges 
fonalrendszer kapcsolódása alkotja. Azonban a kötő-, illetve hurkoló kelmeképzés során 
hurokszemeket képeznek, ezeknek egymással történ összekapcsolódása eredményezi a 
kelmét. Vagyis lánc-és vetülékfonal nélkül, egymáshoz kapcsolódó hurkok sorozatából áll a 
kelme. A szövetben a két fonalrendszer (lánc- és vetülékfonal) kölcsönösen keresztezi 
egymást, addig a kötött kelme csak lánc-vagy csak vetülékfonalakból is állhat, ahogy az 
ábrán is látható. 

 
10. ábra. Kötés 

A hurkok formájától és kapcsolódási módjától függően alapvetően kétféle kelmeszerkezetet 
különböztetünk meg: 
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- vetülékrendszerű és  
- láncrendszerű kötött kelméket. 

A kötött kelmék közös jellemzője – akár kézi kötéssel, akár gépi kötéssel állítják is elő 
azokat –, hogy hurokformára hajlított fonal(ak)ból kialakított szemekből állnak. Az egymás 
melletti és egymás fölötti szemek összekapcsolódásából alakul ki az összefüggő kelme. 
Ezeket a termékeket a 60. Árucsoportba osztályozzuk, mint félkész terméket! 

60. Árucsoportba osztályozzuk: 

- Kötött kelmék (vetülék-kötésű és lánc-kötésű) 
- Horgolt kelmék (egy fonalból állítják elő kézzel, horgolótű segítségével úgy, hogy 

egymáson áthaladó hurkok sorozatát hozzák létre). 

Kevert alapú textíliák osztályozása  

A kevert textíliák (fonal, szövet, kelme) osztályozási szempontjait a XI. Áruosztály 
Megjegyzés (2) bekezdése tartalmazza. 

A kevert alapú textíliák osztályozási szabályai - a fentiekben meghatározott Megjegyzés 
rendelkezései alapján - kizárólag az 50 - 55. Árucsoportok bármely vámtarifaszáma alá 
tartozó textiltermékekre (hulladék, fonal, szövet), vagy az 5809 vagy az 5902 vtsz. alatt 
meghatározott árukra, illetve azok kettő vagy több eltérő textilalapanyagból álló keverékére 
vonatkozik. Tekintsük át példákon keresztül a kevert alapú textíliák osztályozási szabályait. 

- A kevert alapú textíliák tekintetében, a kettő vagy több különböző textilalapanyagból 
elkészített textilárukat, a nagyobb tömegben jelenlévő textilanyag szerint kell 
osztályozni. Tehát a nagyobb tömegszázalékos arányban lévő textilipari alapanyag 
vámtarifaszáma alá osztályozzuk a textíliát! 

Pl.: Szövet, amely áll: 

- 40% fehérített selyem fonal (50. Ács.) 
- 30% kártolt gyapjúfonal (51. Ács.) 
- 30% festett pamut fonal (52. Ács.) 

A túlsúlyban lévő alapanyag alapján az 5007 vámtarifaszám alá osztályozzuk a textíliát, mint 
selyemből készült szövet.  

- Ha a különböző textilalapanyagok aránya egyenlő, az adott textilárut a szóba jöhető 
vámtarifaszámok közül számsorrendben, az utolsó alá kell osztályozni, valamint úgy 
kell tekinteni a textilárut, mintha teljesen abból az egy textilalapanyagból állna. 

Pl.: Szövet, amely áll: 

- 50% tisztított selyemfonal (50. Ács.) 
- 50% fésült pamutfonal (52. Ács.) 
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A példában megadott textíliát, az 52. Árucsoportba osztályozzuk, mint pamutszövetet. 

- Ha egy Árucsoport, vagy egy vámtarifaszám alá olyan termek tartozik, amely 
különböző textilanyagokból áll, az áruosztályozás szempontjából a hasonló anyagokat 
együttesen kell figyelembe venni. A helyes áruosztályozáshoz először a megfelelő 
Árucsoportot, majd a megfelelő vámtarifaszámot kell kiválasztani, függetlenül azoktól 
az anyagoktól, amelyek nem abba az Árucsoportba tartoznak. 

Pl.: Szövet, amely áll: 

- 40% mesterséges végtelen szálból készült fonal (54. Ács.) 
- 35% kártolt gyapjúszálból készült fonal (51. Ács.) 
- 25% fésült finom állati szőrből készült fonal (51. Ács.) 

A textília osztályozás során együttesen vesszük figyelembe a gyapjúfonal és az állati szőrből 
készült fonal tömegét (35+25), így először meg tudjuk határozni az áruosztályozás során a 
megfelelő Árucsoportot (51. Árucsoport).  

Miután meghatároztuk a megfelelő Árucsoport számát, ezután kell kiválasztani az 
alkalmazható vámtarifaszámot az 51. Árucsoporton belül. Tekintettel arra, hogy a 40%-os 
részarányt képviselő textilanyag nem a szóban forgó megfelelő Árucsoportba (51. Ács.) 
tartozik, így a 35%-os részarányt képviselő gyapjúfonal alapján osztályozunk. Vagyis a 
textíliát az 5111 vtsz. alá osztályozzuk, mint kártolt gyapjúból készült szövet. 

- Ha valamely textiláru osztályozása során bármely más Árucsoporttal együtt mind az 
54., mind az 55. Árucsoport is szoba jöhet, akkor az 54. illetve az 55. Árucsoportot 
összevontan, egy Árucsoportnak kell tekinteni. 

Pl.: Szövet, amely áll: 

- 35% szintetikus végtelen szálból készült fonal (54. Ács.) 
- 25% mesterséges vágott szálból készült fonal (55. Ács.) 
- 40% fésült pamutszálból készült fonal (52. Ács.) 

A szövetet nem osztályozhatjuk az 52. Árucsoportba, mert a szabály értelmében a 
szintetikus végtelen és a szintetikus vágott szálakat együttesen kell figyelembe venni. Így a 
textíliát, mint szintetikus végtelen szálú fonalból készült szövetet osztályozzuk 5407 vtsz. 
alá. 

- A megfelelő vámtarifaszám kiválasztásánál elsősorban az Árucsoportot, azután az 
árucsoporton belül a megfelelő vámtarifaszámot kell meghatározni, figyelmen kívül 
hagyva minden olyan anyagot, amely nem tartozik abba az Árucsoportba. Vagyis az 
áruosztályozás során azokat az anyagokat, amelyek nem minősülnek textilipari 
nyersanyagnak figyelmen kívül kell hagyni. 

Pl.: Szövet, amely áll: 

- 45% fésült gyapjúszálból (51. Ács.) 
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- 25% szintetikus vágott szálból (55. Ács) 
- 20% jutaszálból (53. Ács) 
- 10% üvegszálból (70. Ács) 

A szövet osztályozása során az üvegszálat figyelmen kívül kell hagyni a XI. Áruosztály 
Megjegyzés (1) bekezdés r.) pontjában kivételként kerül meghatározásra. A további 
osztályozás során a fennmaradó textilipari anyagok közül a legnagyobb arányban jelenlévő 
alkotóelem szerint osztályozunk. Vagyis A példában meghatározott textíliát az 5112 vtsz. 
alá osztályozzuk, mint fésűsgyapjúból készült szövet. 

A fent meghatározott szabályok nem alkalmazhatóak a fémszövetek osztályozása során. 

- Fémszövetek osztályozása 

Fémszálból vagy fémezett fonalból (bármilyen textilanyagból készült fonal fémmel, 
fémszállal, fémcsíkkal bevonva, egyesítve) álló szövetet az 5809 vtsz. alá osztályozzuk ha, a 
fémszál vagy fémezett fonal együttes tömege meghaladja az összes többi textilipari anyag 
együttes tömegét.  

A fémezett fonalat egységes textilanyagnak kell tekinteni, ezért tömegeként a textilfonal és 
a fém együttes tömegét kell figyelembe venni. 

Pl.: Szövet, amely áll: 

- 35% rézszálból (74. Ács)  
- 25% fémezett fonalból (56. Ács) 
- 25% kártolt pamutszál készült fonal (52. Ács) 
- 15% szintetikus végtelen szálból készült fonal (54. Ács) 

Az osztályozás során a fémszál (35% rézszál) és a fémezett fonal (25%) együttes tömege 
(60%) meghaladja, az összes többi textilfonal össztömegét (25% + 15% = 40%), ezért a 
példában meghatározott szövetet az 5809 vtsz. alá osztályozzuk, mint fémszálból és 
fémezett fonalból készült (fém) szövet. 

A következőkben röviden bemutatásra kerülnek az alapanyagokat és félkész termékeket - 
eredetük szerint csoportosítva - egyaránt tartalmazó Árucsoportok, az 50.-55. 
Árucsoportokig bezárólag. 

50. ÁRUCSOPORT SELYEM 
Az 50. Árucsoportba tartozó selyem kifejezés alatt a következőket kell érteni: 

- selyemhernyó által kiválasztott szálas anyag 
- különböző rovarok váladékai, mint vadselyem. 
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Az 50. Árucsoportba soroljuk a selyemhernyógubót (5001 vtsz.), a selymet (nyersselyem, 
selyemhulladék, foszlatott anyag) (5002-5003 vtsz.), beleértve a keverékeit is, valamint a 
textilipari feldolgozások fázisainak tekintetében a nyersanyagtól a fonalakon keresztül a 
szövetig bezárólag. A selyemfonal elkészítésének jellege (folyamatos szálat alkotó sodrott 
selyem; selyemhulladékból készült fonal), továbbá a kiszerelése (kiskereskedelemben 
szokásos módon kiszerelve és nem kiszerelve) alapján osztályozható az 5004 - 5006 
vámtarifaszámok alá.  

A selyemszövet előállításától függetlenül az 5007 vámtarifaszám alá osztályozzuk. 
Jellegzetes selyemszövetek: muszlin, sifon, kreppdesin, kreppzsorszett, kreppszatén, 
damaszt, organza, szatén, taft, twill. 

51. ÁRUCSOPORT: GYAPJÚ, FINOM ÉS DURVA ÁLLATI SZŐR, LÓSZŐR FONAL ÉS 
SZÖVET 
Az 51. Árucsoportba soroljuk a gyapjút, a különböző állati szőröket, beleértve a keverékeit 
is, valamint a textilipari feldolgozások fázisainak tekintetében a nyersanyagtól (nem 
kártolva, fésülve: 5101-5102 és 5105 vtsz.) a fonalakon (5106-5110 vtsz.) keresztül, a 
szövetig (5111 - 5113 vtsz.) bezárólag. 

Az 51. Árucsoportba tartozó állati eredetű szálasanyagok az alábbiak: 

- gyapjú 

A gyapjú a juhok testét borító és összefüggő bundát alkotó szőrzet. Az 51. Árucsoport 
Megjegyzés (1) bekezdése rendelkezik a gyapjú tarifális fogalmáról. Megkülönböztetünk 
vékony és hajlékony szálú ún. finom gyapjút, valamint a vastagabb durvább gyapjút. A birka 
testéről lenyírt bundát feldolgozzák, fésűs fonással vagy kártolással. Kártolással durvább 
fonalat kapunk, míg fésűs fonással finom fonallá fonják. Jellegzetes gyapjúszövetek: buklé, 
seviot, diagonál, filc, lóden, muszlin, shetland, posztó, tweed, trikotine. 

- állati szőrök 

Megkülönböztetünk finom és durva állati szőröket. Ezen szőrök osztályozása során 
figyelembe kell venni az 51. Árucsoport Megjegyzés (1) b.) és c.) pontjaiban foglalt 
rendelkezéseket. 

Röviden ismertetésre kerül néhány, a Megjegyzésben meghatározott finom állati szőr. 

Alpaka: Az alpaka az Andokban élő lámafajta, minden második évben nyírják. A szőröket 
finomságuk és természetes színük alapján osztályozzák. Szőre finom lágy és enyhén ívelt. A 
szőrök kiváló hőszigetelő képességűek. Kötött áru, kabát, takaró készül belőle. 

Vikunya: A vikunya szintén az Andokban élő lámafaj, jellemzői hasonlóak az Alpakáéhoz, de 
csak a legdrágább szövetekben találkozhatunk vele. 
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Teveszőr: A teveszőr a kétpúpú teve pehelyszőre. Ez nagyon finom, puha szőr. A tevék szőre 
egy éves korukig természetes szőke szinte fehér. Ez a „bébi” szőr nagyon puha és értékes. A 
kétpúpú teve minden évben, csomókban dobja le magáról. A teveszőrt felsőruházat 
készítésére alkalmazzák. 

Kasmír: A kasmír (chasmere) kecske a Himalája magas területein él. A hideg éghajlat miatt 
nagyon finom alsó szőrzettel rendelkezik, amit kétévente vedlik le és ebből válogatják ki a 
felszőröket. A kasmír textíliák finomak, lágyak, nagyon selymesek és drágák. 

Angóra és moher: Az angóra és a moherkecske szőrét nevezik mohernek. A legjobb 
minőségű mohairt a texasi, dél-afrikai, törökországi kecskék adják. Általában csak kevert 
szövetként használják, ugyanis kicsit szúrós. Az angóra szőrök tenyésztett angóranyúlakból 
származnak. A finom és könnyű szőr a a vízgőzt igen jól magába szívja. Rendkívül puha és 
finom. A nyulakat akár évente négyszer is nyírják. Főleg kevert (pl.: kabát) szövetekben 
használják, mert nagyon puhává teszi. 

52. ÁRUCSOPORT: PAMUT 
A pamut a gyapotnövény magvaiból kinövő szál. A gyapotszálat a textilipari szaknyelvben a 
leszedést követő állapotától nevezik pamutnak. A gyapotszálakból nyert pamutszálakat 
fonási eljárásokkal alakítják fonallá.  

Az 52. Árucsoportba soroljuk a pamutot, illetve keverékeit is, valamint a textilipari 
feldolgozások fázisainak tekintetében a nyersanyagtól (nem kártolt és nem fésült: 5201 
vtsz.; kártolva és fésülve 5203 vtsz.), a fonalakon keresztül (varrócérna: 5204 és 5205-5207 
vtsz.), a szövetig (5208-5212 vtsz.) bezárólag. 

Pamutból igen sokféle alsó- és felsőruházati cikket, háztartási textíliát (törülközőket, 
ágyneműket, asztalterítőket stb.), lakástextíliát (bútorhuzatot, függönyt, dekorációs anyagot 
stb.), egészségügyi textíliát (kötszereket, kórházi textíliákat stb.), ipari textíliákat (pl. 
varrócérna, kábelszigetelés) gyártanak. A pamutból elsősorban fonalat készítenek, amit a 
textilipar minden ága (a szövés, kötés, fonatolás, csipkekészítés) felhasznál, de alkalmas 
bizonyos fajta nem szőtt kelmék gyártására is, ahol nem fonal, hanem lappá terített 
szálhalmaz (ún. fátyol vagy bunda) formájában alkalmazzák. 

53. ÁRUCSOPORT: MÁS NÖVÉNYI TEXTILSZÁLAK 
Az 53. Árucsoportba tartozó növényi textilszálak (szálasanyagok) a növény háncsrostjából, 
szerkezeti rostjából, illetve gyümölcsrostjából származnak, amelyek az alábbiak: 

- háncsrost: len, kender, juta, rami, 
- szerkezeti rost: (meleg, száraz égövi növények leveleiben kemény rostok vannak) 

szizál, agavé, rafia, gyékény, 
- gyümölcsrost: kókuszdiórost (a kókuszpálma gyümölcsét, a kókuszdiót borító barna 

rostos anyag), abaka. 
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Az 53. Árucsoportba a fentiekben meghatározott növényi textilanyagok tartoznak (nyersen 
vagy egyszerűen megmunkálva: 5301-5305 vtsz.), valamint a textilipari feldolgozások 
fázisainak tekintetében a nyersanyagtól a fonalakon (5306-5308 vtsz.) keresztül, a szövetig 
(5309-5311 vtsz.) bezárólag. 

MŰSZÁLAK 
A Kombinált Nómenklatúrában a műszál tarifális szakkifejezését az 54. Árucsoport 
Megjegyzés (1) bekezdése tartalmazza, amely alapján megkülönböztetünk: 

- végtelen és  
- vágott szálakat egyaránt, amelyek szintetikus szálak, vagy mesterséges szálak útján 

kerülnek előállításra. 

Szintetikus szálak 

A szintetikus szálak gyártási alapanyagai általában a kőszén vagy a kőolaj desztillációs 
termékei vagy a természetes gáz. Legjellemzőbb szintetikus szálak: polipropilén, nejlon, 
poliészter, polipropilén, poliuretán szálak. 

Mesterséges szálak 

A mesterséges szálak előállításához használt alapanyagok olyan szerves polimerek, 
amelyeket oldással vagy kémiai kezeléssel természetes nyersanyagokból vonnak ki. 
Legjellemzőbb mesterséges szálak: viszkózselyem (cellulóz eredetű), állati vagy növényi 
protein szálak, alginát szálak (tengeri növényekből). 

A műszálakat az alábbi Árucsoportokba osztályozzuk: 

- szintetikus és mesterséges végtelen szálak, valamint az ezekből készült fonal és szövet 
(beleértve a keverékeikből készült fonalat és szövetet) az 54. Árucsoportba tartozik, 

- szintetikus és mesterséges vágott szálak, valamint az ezekből készült fonal és szövet 
(beleértve a keverékeikből készült fonalat és szövetet) az 55. Árucsoportba tartozik. 

A vágott szálakat úgy állítják elő, hogy az alapanyagot meghatározott számú lyukkal 
rendelkező fúvókákon sajtolják át. Majd a kisajtolt elemi szálakat kábel formájában gyűjtik 
össze. A kábelt (mosás, fehérítést, vagy festést követően) nyújtják és rövid darabokra vágják. 
Az elemi szálakat általában 25 - 180 mm hosszúságúra vágják el. 

Az 54. Árucsoport szerkezeti felépítése 

5401 vtsz.: Varrócérna, a XI. Áruosztály Megjegyzés (5) bekezdésben meghatározott alakban 
és feltételeknek megfelelően kiszerelve: 

- betéten szereltek ki (henger, orsó) és tömege (a betettel együtt) legfeljebb 1000 g, 
- varrócérnaként történő használatra felületileg írezett, 
- "Z" sodrattal készítették el. 
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5402-5406 vtsz.: Mesterséges vagy szintetikus végtelen szálból készült fonal 
kiskereskedelmi forgalomban kiszerelve, illetve nem kiszerelve.. 

5407-5408 vtsz.: Mesterséges vagy szintetikus végtelen szálból készült szövet. 

Az 55. Árucsoport szerkezeti felépítése 

5501-5502 vtsz.: Fonókábel (55. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdés) 

5503-5504 vtsz.: Fonásra nem előkészített mesterséges vagy szintetikus vágott szál. 

5505 vtsz.: Végtelen vagy vágott műszál hulladéka. 

5506 -5507 vtsz.: Fonásra előkészített szál (monofil), 

5508-5511 vtsz.: Fonalak kiskereskedelmi forgalomban kiszerelt és nem kiszerelt 
állapotban. 

5512-5516 vtsz.: Szövetek 

Osztályozási szempontok az 54-55. Árucsoportokban 

- fonalfinomság, 
- textilipari alapanyag fajtája, 
- textília megmunkálási foka (egyágú, többágú, kártolt, fésült fonal, varrócérna, szövet), 
- kiszerelés módja, 
- felületi megmunkálás jellege (fehérítetlen, festett, nyomott), 
- textilipari anyag súlya négyzetméterenként meghatározva. 

A textilipari alapanyagok és félkész termékek osztályozása során az 50-55. Árucsoportokkal 
kapcsolatos osztályozási szabályok kerültek ismertetésre. Tekintettel arra, hogy a XI. 
Áruosztály 50-63. Árucsoportokat foglal magába, ezért szükséges kitérni a fennmaradó 
Árucsoportokkal (56-63. Ács.) kapcsolatos áruosztályozási szabályokra. 

Az 56 - 63. Árucsoportokba tartoznak azok a textilszövetek és más textiláruk, amelyek 
nincsenek felsorolva az 50 - 55. Árucsoportban (Pl.: különleges fonalak és szövetek, szőtt 
keskenyáru, zsinór, csipke, hímzés stb.). 

56. ÁRUCSOPORT: VATTA, NEMEZ ÉS NEM SZŐTT SZÖVET, KÜLÖNLEGES 
FONALAK; ZSINEG KÖTÉL ÉS HAJÓKÖTÉL ÉS EZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUK. 
Az 56. Árucsoportba osztályozzuk a különleges tulajdonságú textiltermékeket (Pl.: vatta, 
nemez, nem szőtt szövet, különleges fonalak, kötél). 
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5601 vtsz.: Vatta. Több réteg összeállított vagy kártolt, textil rostot egymásra helyeznek és 
összepréselnek, amelyek könnyen szétválaszthatóak. Rugalmas és szivacsos, tábla alakban 
előállított termék. Az a vatta, amelyet gyógyászati anyagokkal impregnálnak, vagy bevonnak 
és a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelnek, továbbá orvosi, sebészeti, 
fogorvosi, állatorvosi célra használnak fel a 3005 vtsz. alá osztályozzuk. 

5602 vtsz.: Nemez. Több textilszál réteget egymásra helyeznek, amelyet nedvesítenek és 
állandó jellegű erős sajtolásnak, dörzsölésnek vagy ütögetésnek vetik alá. Így tömöttebb 
anyagot képeznek, ezért nehezebben választhatók szét, mint a vatta. 

5603 vtsz.: Nem szőtt textília. Olyan textília, amely rendszerezetten vagy rendszertelenül 
elhelyezkedő és szilárdított - főleg textilrostból álló - bunda vagy száltakaró. A szilárdítás 
lehetséges ragasztással, hőkezeléssel vagy mechanikai úton biztosítják.  

5604-5606 vtsz.: Különleges fonalak. 

- gumifonal textilanyaggal bevonva (Pl.: paszományozva), 
- fémezett fonal, paszományozva is. Ezt úgy állítják elő, hogy fémszálat vagy csíkot 

csigavonalban a textilmag köré csavarják úgy, hogy az nem csavarodik a fémszállal 
együtt. 

- paszományozott fonal: Ezek a termékek rendszerint egy vagy több textilfonalból 
készült magból állnak, amely köré csigavonalban (csavarvonalban spirálisan) más 
fonalat vagy fonalakat csavarnak. A borítószálak legtöbbször teljesen elfedik a magot. 

- zseníliafonal, amely két vagy több textilfonal összesodrásával készül, ahol rögzítik a 
textilszálak rövid végeit, amelyek gyakorlatilag merőlegesek lehetnek a sodrat 
hossztengelyére. 

- hurkolt, bordázott fonal. 

57. ÁRUCSOPORT: SZŐNYEGEK ÉS MÁS TEXTIL PADLÓBORÍTÓK 
Az 57. Árucsoportba osztályozzuk - az 57. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdésében 
foglaltak alapján - azokat a szőnyegeket és más textil padlóborítókat, amelyeknek a 
járófelülete textilanyagból készült. Az 57. Árucsoportba osztályozzuk továbbá a textil 
padlóborító jellegű termékek is, amelyeket azonban más célra (falvédőnek, asztalterítőnek, 
folyosók, átjárók vagy lépcsők szőnyegezésére szolgálnak) használnak. 

A szőnyegek osztályozása során alapvető szempont a szőnyeg előállítási módja, amely 
alapján megkülönböztetünk: 

- csomózott szőnyeg (5701 vtsz.), 
- szőtt szőnyeg (5702 vtsz.), 
- tűzött szőnyeg (5703 vtsz.), 
- nemez szőnyeg (5704 vtsz.), 
- nem szőtt szövetből készült szőnyeg (5705 vtsz.). 
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58. ÁRUCSOPORT: KÜLÖNLEGES SZÖVETEK; BOLYHOS SZÖVETEK; CSIPKE; 
KÁRPIT; PASZOMÁNY; HÍMZÉS 
Az 58. Árucsoportba a legkülönfélébb textiltermékeket osztályozunk, amelyek bármilyen 
textilanyagból készülnek. 

5801-5804 vtsz. és 5809 vtsz.: Különleges szövetek. 

- Bolyhos szövet (bársony): Három fonalrendszerből álló szövet, amelyben a lánc- és 
vetülékfonal mellett egy laza lánc vagy vetülékfonal képezi a bolyhokat. Ezek a bolyhok 
a szövet teljes felületén vagy annak egy részén csokrokból vagy hurkokból állnak. 

- Zseníliaszövet: A szövet bolyhos felszínét zseníliafonalak alkotják, amelyet második 
vetülékként felhasználva állítanak elő. 

- Frottírszövet: feszes vetülékfonalból és két sor láncfonalból állnak össze, ebből az 
egyik feszes, a másik laza, az utóbbi hurkot formál az áru felszínén. Általában 
törölközőnek, fürdőköpenynek, strandruhának, szabadidő ruhának, mosdókesztyűnek 
stb. használnak. 

- Tűzött szövet: előre elkészített textil alapszövetbe tűkből és horgokból álló rendszerrel 
fonatot illesztenek be úgy, hogy az hurkokat képez. 

- Gézszövet: laza szerkezetű szövet, amely alapozó és keresztező szálból áll össze. A 
keresztező szálak váltakozva haladnak mindegyik álló fonal jobb és bal oldalához, 
minden alkalommal áthaladva a vetülékfonal felett, azonban kereszteződve az álló 
fonal alatt. 

- Tüllszövet: melyek láncfonalból és olyan vetülékfonalakból állnak, amelyek 
körülcsavarodnak minden egyes láncfonalon és átlósan haladnak egyik szegélytől a 
másikig. 

- Fémszövet: fémezett fonalból és XIV. vagy a XV. Áruosztályba tartozó fémszálból 
készült szövet, feltéve ruházati célokra, bútorszövetként használják. (Lásd a kevert 
alapú textíliák osztályozási szabályait.). 

- Csipke: végben, szalagban vagy mintázott alakban osztályozható az 58. Árucsoportba. 
A csipke, különböző szálak által képzett mintaelemekből áll, amely a textil készítése 
közben jön létre. A mintaelemet nem meglévő alapra dolgozzák rá. 

5810 vtsz.: Hímzés. A hímzést hímzőfonalakkal állítják elő már meglévő csipkén vagy 
szöveten azzal a céllal, hogy ezeken az anyagokon díszítő hatást érjenek el.  

A hímzések főbb fajtái: 

- hímzések látható alapszövet nélkül: az alapszövetet eltávolították (kivágással), így az 
anyag csupán a hímzett mintából áll. 

- hímzés látható alapszövettel: a hímzőszál rendszerint nem borítja el teljesen az 
alapszövetet, hanem minta alakjában jelenik meg annak felületén vagy a szélei körül. 

- rátétes hímzés: textilszövet vagy nemez képezi az alapot, amelyre hímzéssel felvarrják 
a különböző gyöngyöket, flittereket vagy hasonló díszítő mintaelemeket. 
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59. ÁRUCSOPORT: IMPREGNÁLT, BEVONT, BEBORÍTOTT VAGY RÉTEGELT 
SZÖVETEK, MŰSZAKI TEXTILÁRU 
Az 59. Árucsoportba osztályozunk mindenfajta textilszövetet, amelyet különböző 
anyagokkal (mézga, gyanta, gumi, műanyag, kátrány, viasz, olaj, szilikátok, üvegpor, 
csillámpor stb.) impregnáltak, bevontak vagy beborítottak. Az 59. Árucsoport Megjegyzés (1) 
bekezdése az ide osztályozható szövetek körét pontosan meghatározza: 

- az 50 - 55. Árucsoportba és az 5803, valamint az 5806 vtsz. alá tartozó szövetek 
méteráruban, 

- az 5808 vtsz. alá tartozó zsinór- és paszomány méteráru, 
- 6002-6006 vtsz. alá tartozó kelmék. 

 
A különböző bevont, beborított, impregnált, vagy rétegelt szöveteket az 5901 - 5903 vtsz., 
illetve az 5906 - 5907 vtsz. alá osztályozzuk. 

Az 59. Árucsoport Megjegyzés (3) bekezdés rendelkezései alapján osztályozzuk a textil 
falborítókat az 59. Árucsoportba, az alábbi szempontok figyelembe vételével: 

- legalább 45 cm széles tekercsben kiszerelt, 
- fal vagy mennyezet díszítésére alkalmas, 
- bármilyen hátlapra erősítettek, vagy amelynek hátoldalát valamilyen eljárással kezelték. 

Az 5905 vtsz. alá tartozó falboritok textilfelülete lehet színezett, festett, nyomott, továbbá 
amely falborító rendelkezik hátlappal, az teljesen vagy csak részben is fedheti a falboritok 
hátoldalát. 

Nem osztályozzuk az 5905 vtsz. alá az alábbi termékeket: 

- a 39. Árucsoport Megjegyzés (9) bekezdésében meghatározott műanyag falborítót 
(3918 vtsz.), 

- a 48. Árucsoport Megjegyzés (9) bekezdésében meghatározott a papírtapéta vagy a 
műanyaggal borított papír falborító felületileg díszítve (4814 vtsz.). 

60. ÁRUCSOPORT: KÖTÖTT ÉS HURKOLT KELMÉK 
A 60. Árucsoportba olyan textil kelméket osztályozunk, amelyeket nem lánc- és vetülék 
fonalakból állítanak elő, mint a szöveteket, hanem egymáshoz kapcsolódó hurkok 
sorozatából állnak. A 60. Árucsoportba osztályozzuk a különböző kötött vagy hurkolt 
kelméket, függetlenül attól, hogy a XI. Áruosztályba tartozó textilanyagok közül melyiket 
használták az előállítás során. 

A 60. Árucsoport szerkezeti felépítése 

- 6001 vtsz.: Kötött vagy hurkolt bolyhos kelme. 
- 6002-6003 vtsz.: Kötött vagy hurkolt kelme, 30 cm-t nem meghaladó szélességű. 
- 6004 vtsz.: Kötött vagy hurkolt kelme, 30 cm-t meghaladó szélességű. 
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- 6005 vtsz.: Lánchurkolt kelme. 
- 6006 vtsz.: Egyéb kötött vagy hurkolt kelme. 

3. Textilipari készáruk osztályozása 

A XI. Áruosztály Megjegyzés (7) bekezdés alkalmazása alapján az 56 - 63. Árucsoportokban 
a készáru szakkifejezés az alábbiakat jelenti: 

- négyzetes vagy téglalap alaktól eltérő formára kiszabott áruk (Pl.: szabásminták 
textilanyagból), 

- szabásosan szőtt és közvetlenül felhasználható termékek (Pl.: közvetlenül alakra kötött 
vagy hurkolt termékek, törlőruhák, törölközők, asztalterítők, négyszögletes kendők és 
takarok), 

- beszegett, sodrott szélű, csomózott rojttal ellátott termékek (Pl.: zsebkendő behajtott 
széllel, vagy asztalterítő csomózott rojttal), 

- megfelelő nagyságra kiszabott és azsúrozott termékek (az anyag szövését követően 
egyes láncfonalakat vagy vetülékfonalakat egyszerűen kihúznak (hímzéssel) (Pl.: női 
fehérnemű), 

- varrással, ragasztással összeállított termékek, kivéve azokat, amelyeket hosszában a 
végeinél összeillesztett azonos anyagokból nyertek (Pl.: ruhaneműk), 

- alakra kötött, vagy hurkolt termékek cikksorozat formájában is. 

A textilipari készáruk árubesorolása során figyelembe kell venni az alábbi osztályozási 
szempontokat 

- a ruházati termék előállítási módjának megállapítása 
 kötött és hurkolt kelméből készült ruházati cikkek a 61. Árucsoportba 

tartoznak, illetve 
 a kötött és hurkolt technológiától eltérő módszerrel előállított textíliából 

készült ruházati cikkek a 62. Árucsoportba sorolandók. 
- a textilipar ruhanemű használhatóságának meghatározása 

 férfi, 
 női, vagy unisex illetve, 
 csecsemőruha.  

- a ruházati készáru jellegének meghatározása 
 zubbonyok, anorákok, orkándzsekik, széldzsekik, 
 öltönyök vagy kosztümök és ruhaegyüttesek, 
 zakók és blézerek,  
 nadrágok, melles és vállpántos munkanadrágok, overálok,  
 szoknya és szoknyanadrág, férfi és fiúingek,  
 pólók, atléták, tréningruhák, 

- a készáru anyagának meghatározása 
 két vagy több különböző fonalból készült szövetek, valamint  
 két vagy több szövetből készült termékek osztályozása. 
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A ruházati cikkek a Kombinált Nómenklatúra 61. és 62. Árucsoportjába tartoznak. Mindkét 
Árucsoportba osztályozandó késztermékek elsősorban az alapanyagul szolgáló textilek 
előállítási módja szerint határolhatók el a következőek szerint. 

61. Árucsoport: Kötött, hurkolt anyagból készült termékek 

Ebbe az árucsoportba kerülnek osztályozásra a kötött vagy hurkolt kelméből készült férfi, 
fiú, női illetve leányka ruházati cikkek, mint készáruk (6101 - 6114. vtsz), valamint azok 
kellékei. Az ide besorolt termékek áruosztályozása esetében nem befolyásoló tényező, ha a 
készáru, vagy azok kellékei szövetből, szőrméből, bőrből, műanyagból készülnek, a 
lényegtelen díszítés mértékéig. 

62. Árucsoport: nem kelméből készült termékek 

Ebbe az árucsoportba kerülnek osztályozásra az 50-56., 58. és 59. árucsoportokban 
meghatározott szövetekből készült férfi, fiú, női illetve leányka ruházati cikkek, mint 
készáruk (6201 - 6211. vtsz) illetve azok kellékei vagy tartozékai. A 6212. vtsz. alatt 
meghatározott termékek kivételével, nem osztályozhatóak ebbe az árucsoportba a kötött 
vagy hurkolt kelméből készült ruházati cikkek és azok részei.  

Az áruosztályozást nem befolyásolja, hogy az árucsoportba tartozó készáruk részei vagy 
kellékei kötött vagy hurkolt kelméből, bőrből, műanyagból, tollból, szőrméből készülnek a 
lényegtelen díszítés mértékéig. 

Gombolás módja 

Az elöl nyitott ruhanemű, amely balról jobbra gombolódik, vagy a baloldal csak átfedi a 
jobboldalt, férfi vagy fiúruházatnak kell tekinteni. Az elöl nyitott ruhanemű, amely jobbról 
balra gombolódik, vagy a jobboldal csak átfedi a baloldalt, női vagy leánykaruhának kell 
tekinteni. 

Fentiekben meghatározott rendelkezéseket nem lehet alkalmazni, ha a ruha szabása jelzi, 
hogy melyik nem számára készült. Továbbá ha nem lehet a ruházati cikkről felismerni, hogy 
azok férfiak vagy nők részére készültek, a női vagy leányka ruha vámtarifaszáma alá kell 
osztályozni. 

Kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelt ruházati cikkek 

A XI. Áruosztály Megjegyzés (14) bekezdését figyelembe vételével a különböző 
vámtarifaszám alá tartozó ruházati cikkeket még akkor is saját vámtarifaszámuk alá kell 
osztályozni, ha kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelték. Kivételt képeznek e szabály 
alkalmazása alól azok a készletben kiszerelt termékek (pizsama, öltöny), amelyeket a 
vámtarifaszám szövege név szerint nevesít.  

Öltöny, kosztüm 

Olyan ruhagarnitúra, amely áll: 
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- felső ruházati részből (zakó vagy kosztümkabát), amely az ujjakat nem számítva négy 
vagy több darabból készült, ehhez tartozik egy szabott mellény is 

- alsó ruházati részből (hosszúnadrág, bricsesznadrág vagy sortnadrág); kosztüm 
esetében szoknya vagy nadrágszoknya. 

Ha több különböző ruházati alsó résznek minősülő ruhadarabot mutatnak be az öltönnyel 
vagy kosztümmel együtt, akkor alsórésznek csak egy darab vehető figyelembe (pl.: 
hosszúnadrág), a többi ruhadarabot saját vámtarifaszáma alá kell osztályozni. Öltönynek 
minősül továbbá a zsakett, a frakk, illetve a szmoking. 

Ruhaegyüttes 

Olyan ruhagarnitúra, amely nem minősül öltönynek vagy kosztümnek, továbbá az alábbi 
ruhadarabokból áll: 

- kiskereskedelmi forgalomban kiszerelt egységként kell bemutatni,  
- darabjai teljes egészében azonos anyagból készülnek, 
- egy, a test felső részének befedésére szolgáló ruhadarab, a pulóver kivételével, amely 

az áru összeállítás kizárólagos értelmezésében már egy második felsőruhát is 
jelenthet, valamint a mellény kivételével, amely szintén második felsőruhát képezhet, 

- a test alsó részének befedésére szolgáló egy vagy két különböző ruhadarab (Pl.: 
hosszúnadrág, vállpántos, melles munkanadrág (overall), bricsesz- vagy sortnadrág), a 
fürdőruha kivételével. 

Az olyan ruhadarabokból készült összeállítás, amelynek darabjai különböző textilanyagokból 
készültek, nem tekinthetőek ruhaegyüttesnek még akkor sem, ha csupán színükben 
különböznek az alapanyagok. 

Kereskedelmi csomagolásnak minősül a kartondoboz, doboz, vagy a konténer, amelyek 
egynél több ruhaegyüttest tartalmaznak.  

Öltöny, kosztüm és a ruhaegyüttes osztályozási szempontjai 

- anyagának, azonosnak kell lennie: azonos szálkötéssel készült, a szálak azonos 
hosszúságúak és finomságúak. A garnitúra valamennyi darabjában a felhasznált 
textilanyagoknak ugyanolyan százalékos összetevőjűnek kell lennie. Az öltöny 
kosztüm esetében az anyag külső felülete kell, hogy azonos anyagból készüljön. 

- színének azonosnak kell lennie: egyfajta de különböző színű szálakból készült anyag is 
megfelel e kritériumnak. 

- stílusának (fazonjának) azonosnak kell lennie, 
- méretének azonosnak és összeegyeztethetőnek kell lennie. 

Csecsemőruha  

A csecsemőruha olyan ruházati cikket jelent, amelyet 86 cm testhosszúságot meg nem 
haladó (általában 18 hónapos kor alatti) gyermekek hordanak. A 6111. és a 6209. vtsz - 
oknak elsőbbségük van az adott Árucsoport többi vámtarifaszámaival szemben.  
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Ezen vámtarifaszámok alá osztályozhatóak - az előállítás módjának függvényében - többek 
között a kabátok, köpenyek, paplankabátok, kapucnis bébi hálózsákok, fürdőköpenyek 
(köntösök), kétrészes ruhák, kezeslábasok, nadrágok, felső nadrágok, térdnadrágok, 
játszóruhák, mellények, széldzsekik, ruhák, szoknyák, bolerók, dzsekik, anorákok, 
pelerinek, tunikák, blúzok, ingblúzok, sortnadrágok. 

Kendő és zsebkendő 

A 62. Árucsoport Megjegyzés (7) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően, azokat a 
négyzetes vagy téglalap alakú termékeket, amelyek egyik oldala sem haladja meg a 60 cm - 
t, zsebkendőnek kell osztályozni a 6213 vámtarifaszám alá. Abban az esetben, ha a 
termékek nem felelnek meg a fenti feltételeknek, vagyis ha egyik oldala meghaladja a 60 
cm-t, akkor kendőként osztályozzuk a 6214 vámtarifaszám alá. 

Bizonyos textilipari készárukat azonban a 61. és a 62. Árucsoportok mellett, a 63. 
Árucsoportba is osztályozhatunk. 

63. Árcsoport: Más készáru textilanyagból 

6301-6307. vtsz. alá osztályozzuk a bármilyen textilanyagból készült, a Kombinált 
Nómenklatúrában másutt nem említett készáruk. Az árucsoportba tartozó termékek 
osztályozását nem befolyásolja, hogy szőrméből, bőrből, fémből, műanyagból készült 
részeit díszítették.  

Továbbá a 6308 vtsz. alá osztályozzuk a szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy 
szalvéta vagy, hasonló textilcikkek készítésére szolgáló, egyes szövetből és fonalból álló 
készletek, tartozékokkal. A 6309 vtsz., vagy 6310 vtsz. alá osztályozzuk a használt ruhák és 
más használt áruk, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve. 

Használt ruha 

A 63. Árucsoport Megjegyzés (3) bekezdés rendelkezései alapján az alábbi termékek 
osztályozhatóak a 6309 vtsz. alá, mint használt ruha: 

- ruházati cikkek, kellékek (ruhák, sál, kendő, harisnya, és zokni, kesztyű) 
- takaró, úti takaró, háztartási vászon neműk (lepedők és asztalneműk) 
- ágynemű,  
- lakás - és konyhai textília (függönyök és asztalterítők) 
- lábbelik, és fejfedők bármilyen fajtájú anyagból, az azbeszt kivételével. 

Osztályozás feltételei 

- az áruknak észrevehetően viseltnek kell lenniük, akár szükséges azokat használat előtt 
kitisztítani vagy javítani, akár nem.  

- ömlesztve vagy bálákban, zsákokban vagy hasonló csomagolásban kell azokat 
bemutatni, vagy összekötözött csomókban külső burkolat nélkül, vagy durván 
rekeszekbe csomagolva. 



MUNKAANYAG

KÖNNYŰIPARI ÁRUK ÉS TERMÉKEK OSZTÁLYOZÁSA  

 57

XII. ÁRUOSZTÁLY: LÁBBELI; FEJFEDŐ; ESERNYŐK, NAPERNYŐK, SÉTABOTOK, 
BOTSZÉKEK, OSTOROK, LOVAGLÓKORBÁCSOK ÉS EZEK RÉSZEI; KIKÉSZÍTETT 
TOLLAK ÉS EBBŐL KÉSZÜLT ÁRUK; MŰVIRÁGOK; EMBERHAJBÓL KÉSZÜLT ÁRUK 
A XII. Áruosztályon belül négy Árucsoport található (64-67. Ács.). Az egyes Árucsoportok 
különböző készárukat tartalmaznak, amelyek közös jellemzője, hogy az emberek magukon 
viselik, magukon hordják, akár díszítő jelleggel is. Ezen termékek - rendeltetésüknek 
megfelelően - nem osztályozhatóak az anyaguknak megfelelő Árucsoportokba, hanem 
felhasználásuk szempontjából a XII. Áruosztály megfelelő Árucsoportjába. 

64. ÁRUCSOPORT: LÁBBELI, LÁBSZÁRVÉDŐ ÉS HASONLÓ ÁRUK; EZEK RÉSZEI 
A 64. Árucsoportba tartoznak a 6401-6405 vtsz. alatt meghatározott különféle lábbelik, 
formára, méretre, felhasználási céljukra, gyártási módjára és anyagára tekintet nélkül. 

A 64. Árucsoportba osztályozzuk 

- lapos vagy magas sarkú cipőket (beleértve az alkalmi, illetve férfi és női cipőket is) 
- bokacipőket, félcipőket, szandálokat, mokaszint, térd- és combcsizmákat, 
- edző cipőket - utcai viseletre, vagy valamely sportágban használt (tenisz, futó, golf, 

kerékpár, tánc),  
- fürdő- és hálószoba papucsokat, 
- munkacipők 
- különleges sportcipőket, amelyek sportolásra valók és felszerelték, vagy 

felszerelhetőek szögekkel, tüskékkel, stoplikkal, kapcsokkal, 
- sícipőket, kerékpárcipőket, birkózó- és ökölvívócipőket... stb. 
- egy darabból készült cipőket, 
- egyszer használatos (eldobható) cipőket. 

A 64. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdés rendelkezései alapján nem osztályozhatóak ide 
az alábbi lábbelik:  

- használt lábbeli (63. Árucsoport), 
- azbesztből készült (68. Árucsoport), 
- ortopéd lábbeli (90. Árucsoport), 
- tartósan korcsolyával egybeépített (95. Árucsoport). 

Osztályozási szempontok 

- Lábbeli felsőrész (64. Árucsoport Megjegyzés (4) bekezdés a.) pontja) 

A cipők vagy csizmák talp feletti részét nevezzük felsőrésznek. Bizonyos lábbelik esetében, 
ahol egy anyagból alakítják ki a talpat és az egész felsőrészt (pl.: indián mokaszin), azoknál 
az a rész minősül cipőfelsőrésznek, amely eltakarja a lábfej felső és oldalsó részét. Ha több 
anyagból készül a felsőrész, azt az anyagot kell figyelembe venni, amelynek a külső felülete 
a legnagyobb, figyelmen kívül hagyva a rászerelt tartozékokat. 
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- Lábbeli alsórész (külsőtalp) (64. Árucsoport Megjegyzés (4) bekezdés b.) pontja) 

Az osztályozás során külsőtalp anyagának azt kell tekinteni, amely legnagyobb felületen 
érintkezik a talajjal. Nem kell figyelembe venni a rászerelt tartozékokat, amelyek fedik a 
talpat. Ha a lábbeli egy darabban készül (pl.: klumpa), illesztett talpak nélkül, az 
alsófelületük anyaga szerint osztályozzuk. 

A lábbelik bármilyen anyagból készülhetnek kivéve a 64. Árucsoport Megjegyzés (1) 
bekezdésben meghatározottak.  

Az osztályozás során fontos kiemelni a lábbeli részeket (6406 vtsz.). 

Ezek a részek a lábbeli alkotórészeinek minősülnek, amelyek az azbeszt kivételével 
bármilyen anyagból készülhetnek. Alakjuk, formájuk különböző lehet, attól függően, hogy 
milyen típusú lábbelihez kerülnek felhasználásra. 

Ide osztályozzuk: 

- cipő felsőrész részei (cipő orr, cipő feje, szár, bélés...stb.) 
- belső, középső és külső talpak, a belső talpak felületére ráragasztandó talpbélés 
- cipőtalp nyak és részei 
- különféle sarok (fából, gumiból, bőrből...stb.), illetve részei 
- sportcipőkhöz stopli, szeg...stb. 
- lábszárvédő és bokavédő 

A részek osztályozása során figyelembe kell venni a 64. Árucsoport Megjegyzés (2) 
bekezdésében foglaltakat, amelyben meghatározásra kerülnek azok a termékek, amelyek 
nem osztályozhatóak részként a 6406 vtsz. alá. 

Pl.: faszeg, védővas, fűzőkarika, cipőkapocs, cipőfűzők, rojtok és egyéb díszítések 

65. ÁRUCSOPORT: KALAP ÉS MÁS FEJFEDŐK, VALAMINT EZEK RÉSZEI 
A 65. Árucsoportba osztályozzuk: 

- kalapformák és kalap testek 
- fejkötők 
- fejfedők, függetlenül anyagától (nemez, fonásanyag, kelme, szőrme, gumi, műanyag, 

stb.) és felhasználási céljától (mindennapi viselet, védőöltözet, jelmez) 
- fejfedőkhöz tartozó szerelékek (fejszalag, bélések, huzatok, kalapvázak, kalapkeretek, 

ellenzők, rohamszíjak) 

Az osztályozást nem befolyásolja, ha a fejfedőket bármilyen díszítéssel szerelik fel, beleértve 
a 71. Árucsoportba tartozó nemesfémeket is. 

A 65. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdés alapján nem tartoznak ebbe az Árucsoportba:  

- állatok részére készült fejfedő (42. Árucsoport) 
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- használt kalap (63. Árucsoport) 
- azbesztből készült fejfedő (68. Árucsoport) 
- játék jellegű kalap, farsangi cikk (95. Árucsoport) 

66. ESERNYŐK, NAPERNYŐK, SÉTABOTOK, BOTSZÉKEK, OSTOROK, 
LOVAGLÓKORBÁCSOK ÉS EZEK RÉSZEI 
A 66. Árucsoportba tartozó áruk bármilyen anyagból készülhetnek. 

A 66. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdése alapján nem osztályozható ide: 

- mérőpálca-, bot (90. Árucsoport), 
- tőrbot, botpuska (93. Árucsoport), 
- játék esernyő-, napernyő (95. Árucsoport). 

A 66. Árucsoport szerkezeti felépítése 

6601-6602 vtsz.: különféle készáruk (pl.: esernyő, napernyő, sétapálca, sétabot...stb.) 

6603 vtsz.: az előbbiekben felsorolt termékek részei és tartozékai 

Pl.: fogantyúk; keretek; nyelek; botok korbácshoz, vagy ostorhoz; 

Nem osztályozható részként (66. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdés): 

- textilanyagból készült díszítések, kellékek 
- bármilyen anyagból készült huzat, bojt, szíj, ernyőtok, amelyek lehetnek díszítve 

(bármilyen arányban) nemesfémmel, drágakővel, gyönggyel. 

Ezeket a részeket külön kell osztályozni még akkor is, ha az esernyőkkel, napernyőkkel, 
sétapálcákkal stb. együtt, de azokra nem felszerelve mutatják be, együtt érkeznek, de nem 
felszereltek. 

67. ÁRUCSOPORT: KIKÉSZÍTETT TOLL ÉS PEHELY, VALAMINT EZEKBŐL 
KÉSZÜLT ÁRUK; MŰVIRÁGOK; EMBERHAJBÓL KÉSZÜLT ÁRUK 
A 67. Árucsoportba tartozó árukat az jellemzi, hogy főként díszítésre (pl.: művirág), vagy 
személyi használatra (pl.: paróka) szánják. Ezek a termékek különféle használati célokra 
elkészítve tartoznak a 67. Árucsoportba, a Vámtarifa előző Árucsoportjaiban megengedett 
megmunkáláson túl elkészítve. 

Osztályozási szempont:  

- megengedett megmunkálási mód 
- anyagok, termékek 

A 67. Árucsoport szerkezeti felépítése 
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6701 vtsz.: Kikészített toll, pehely és ebből készült áru 

Tisztítva, fertőtlenítve, nem szerelve az 5. Árucsoportba, fehérítve, festve, hullámosítva, 
alátétre szerelve pedig a 67. Árucsoportba osztályozzuk. Ezek az áruk ruházati cikkekre 
(kalapokra, gallérokra, köpenyekre, boákra...stb.) díszítésként is felhasználhatóak, illetve, 
legyezők készítésére is alkalmasak. Továbbá ide osztályozzuk a tollas madárbőrből, vagy 
testrészből elállított készárukat is. 

6702 vtsz.: Művirág, gyümölcsutánzat 

Ide osztályozzuk: 

- több részből (ragasztással, varrással, kötözéssel, egymáshoz rögzítéssel) 
összeillesztett, illetve az eredeti termékhez hasonló művirágok, gyümölcsutánzatok.  

- a művirágok, gyümölcsutánzatok részeit (szirom, magház, bibe, levél, szár...stb.), 
valamint  

- a művirágokból, gyümölcsutánzatokból készült árukat (csokrok, füzérek, 
koszorúk...stb.). 

Nem osztályozható a művirág, gyümölcsutánzat a 67. Árucsoportba: 

- ha egy darabból (egy anyagból) állnak, 
- ha különböző részekből állnak és a részeket nem drót, vagy ragasztó felhasználásával, 

összekötözéssel vagy hasonló módon állítják össze. 

Fenti két pont valamelyike esetében az árukat anyagának megfelelő vámtarifaszámuk alá 
osztályozzuk. 

Pl.: öntöttvasból készült művirág (73. Ács.) 

Ezek az áruk bármilyen anyagból készülhetnek (kivéve a 67. Ács. Megjegyzés (3) 
bekezdésében foglaltakat). 

6703 vtsz.: Emberhaj, állati szőr és textília 

Nyersen, mosva, zsírtalanítva az 5. Árucsoportba, vékonyítva, gyökér- és csúcsvég szerint 
rendezve, festve, göndörítve, fehérítve paróka, hamis tincsek vagy fürtök készítéséhez pedig 
a 67. Árucsoportba osztályozzuk. 

6704 vtsz.: Emberhajból, állati szőrből készült áruk  

Pl.: paróka, állszakáll, szemöldök, szempilla-és bajusz 
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XIII. ÁRUOSZTÁLY: KŐBŐL, GIPSZBŐL, CEMENTBŐL, AZBESZTBŐL, CSILLÁMBÓL 
VAGY HASONLÓ ANYAGOKBÓL KÉSZÜLT ÁRUK; KERÁMIATERMÉKEK; ÜVEGEK 
ÉS ÜVEGÁRUK 
A XIII. Áruosztály három különböző Árucsoportot foglal magába (68-70. Ács.). Az egyes 
Árucsoportok esetében közös jellemzőként megállapítható az ásványi jellegű termékek 
meghatározott szintű feldolgozottsága, valamint kapcsolatuk a 25. Árucsoporttal. 

A XIII. Áruosztály szerkezeti felépítése és kapcsolata 

 

 

 

 

          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

68. Árucsoport: Kőből, 
gipszből, cementből, 
azbesztből, csillámból vagy 
hasonló anyagokból készült 
áruk 

69. Árucsoport: 
Kerámiatermékek 

70. Árucsoport: 
Üveg és üvegáruk 

25. Árucsoport Megjegyzés (1) 
bekezdésében, valamint a 
vámtarifaszám szövegekben 
megengedett megmunkáláson túli 
eljárással elkészített termékek 

Alaki és formai 
változás 

Szerkezeti 
változás 

XIII. Áruosztály
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68. ÁRUCSOPORT: KŐBŐL, GIPSZBŐL, CEMENTBŐL, AZBESZTBŐL, CSILLÁMBÓL 
VAGY HASONLÓ ANYAGOKBÓL KÉSZÜLT ÁRUK 
A 68. Árucsoportba osztályozzuk az alábbi árukat: 

- a 25 Árucsoportba tartozó különböző ásványi eredetű árukat, ha azokat a 25. Ács. 
Megjegyzés (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően munkálták meg, 

Pl.: Csiszolt, faragott márványlap síremléknek elkészítve (6802 vtsz.) 

- a 25. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdés e.) pontjában kivételként felsorolt árukat,  

Pl.: kövezetkocka, szegélykő, mozaikkocka, palalap tetőfedésre (6801 – 6803 vtsz.) 

A különféle kövekből készült termékeket általában durván nagyolva, egyszerűen vágva, 
fűrészelve, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában a 25. Árucsoportba kell 
osztályozni. A fent felsorolt termékek is csak egyszerű megmunkáláson mentek keresztül, 
azonban a 25. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdés e.) pontjában konkrétan megnevezett 
áruk egyszerű megmunkálással is a 68. Árucsoportba kerülnek osztályozásra. 

- az V. Áruosztályba tartozó ásványi anyagból készült különféle árukat,  

Pl.: természetes pala hasítva, vagy durván vágva, fűrészelve => 2514 vtsz. 

Pl.: természetes pala falburkolólapnak, kőlapnak, vagy táblának elkészítve (fényesítve, 
sarkítva, köszörülve) => 6803 vtsz. 

Pl.: nyers vermikulit => 2530 vtsz. 

Pl.: vermikulit hevítéssel kiterjesztve, tágítva hőszigetelő anyagként felhasználva => 6806 
vtsz. 

- a 28. Árucsoportban tartozó anyagokból készült árukat,  

Pl.: mesterséges csiszolóanyag vászonra erősítve => 6805 vtsz. 

Az utolsó két pontban nevezett áruk lehetnek: 

- kötőanyaggal összepréselve, 
- tartalmazhat töltelékanyagot is, 
- textil, papír, karton és más anyagból készült hátlappal, alátéttel megerősítve. 

A 68. Árucsoportba tartozó ásványi termékeket, valamint készárukat, olyan megmunkálással 
állítják elő, amelyek az anyag alakját és formáját változtatják meg. 

Az ásványi termékek (épület - és szobrászati kövek) az alábbiak szerint tartoznak a 68. 
Árucsoportba: 

- nem négyzetes, vagy nem téglalap alakú lap (pl.: kör, trapéz alak...stb.) 
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- bármilyen formájú kő (tömb, tábla vagy lap is) olyan készárú formájában, amelyet 
domborúra alakítottak ki;  

- gyalultak, homokkal csiszoltak, leköszörültek, fényesítettek, lesarkítottak, díszítettek, 
faragtak...stb. 

- olyan áruk, mint pl.: lépcső, lépcsőpárkány, oromzat, mellvéd, oszlop, ajtó - és 
ablakkeret, ablak - és kandallópárkány, padka, útjelző, virágcserép, szobrok...stb. 

69. ÁRUCSOPORT: KERÁMIATERMÉKEK 
A 69. Árucsoportba tartozó áruk az alábbiak szerint csoportosíthatóak: 

- anyag, 
- megmunkálási mód, 
- felhasználási cél. 

A kerámiatermék fogalmát a 69. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdése határozza meg. 

Különböző nem fémes anyagok (agyag, kovasavas anyag, grafit, kőzetek - szteatit, kaolin, 
kvarc, mészkő, földpát) formázásával és kiégetésével előállított áruk! Az előállítás során 
megengedett a színezés (anyagában v. felületén), díszítés vagy mázazás. A formázás utáni 
égetés a lényeges különbség a 69. és a 68. Árucsoportokba tartozó ásványi termékek között. 

A 69. Árucsoport szerkezeti felépítése 

I. Árualcsoport: Kovasavas fosszilis porból, szilíciumos földből készült áruk; tűzálló áruk 
(6901-6903 vtsz.) 

- 6901 vtsz.: Hőszigetelő kerámia áruk 

Az ide osztályozandó termékeket: 

- szilíciumos földből /kovaföld, tripelföld => 2512/, 
- kovasavas fosszilis porból, 
- formázással, égetéssel állítják elő, valamint kötőanyagokkal (magnézium) és más 

anyagokkal (azbeszt, szénpor) kevertek, függetlenül attól, hogy tűzállóak vagy sem. 

Jellemzői  

- nagyon könnyűek és porózus felépítésűek, 
- mint tűzálló termék felhasználhatóak kemencékhez, ipari kemencékhez, gőzfejlesztő 

kazánokhoz vagy más ipari berendezések építéséhez, 
- jó hang- és hőszigetelő, rossz hővezető képességű, 
- hő ellenállósága: 1000 C 

6902-6903 vtsz.: Tűzálló áruk 
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Az ide osztályozandó termékeket magas alumínium-dioxid tartalmú anyagokból (szilikát), 
samott, magnezit, vagy grafitból formázással, égetéssel állítják elő. 

Jellemzői 

- nagy hőellenállóságú: 1500 C, anyagok, 
- jó hőszigetelő és hővezető, 
- a gyors hőmérsékletváltozást károsodás nélkül elviselik, 
- korrózióval szemben ellenállók és kopásállók, 
- nehéz, tömör vagy porózus szerkezetű 

A tűzálló anyagokat főleg a nagyolvasztók, sütőkemencék, ásványolaj krakkoló üzemek, 
üveg, kerámia és más ipari kemencék bélelésére és edénygyártásnál, tégelyégetésnél, 
továbbá vegyipari, üvegipari, cement, és fém kohászatban használják. 

A két vámtarifaszám között alapvető különbség, hogy a 6902 vtsz. alá osztályozzuk a 
helyhez kötött, vagy beépítésre szánt tűzálló árukat (tégla, tömb- és lap fal, illetve 
padlóburkoláshoz), a 6903 vtsz. alá pedig a mozgatható tűzálló árukat osztályozzuk 
(olvasztótégely, választóedény ipari, vagy laboratóriumi célra; karmantyú, fúvóka, 
tégelyállvány, öntecsforma...stb.) 

II. Árualcsoport: Más kerámiai áruk (agyagáru, kőagyagáru, kőedényáru, porcelán és 
cserépáru) (6904 - 6914 vtsz.) 

Ide osztályozzuk a kerámiai termékeket, az I. Árualcsoportba tartozó hőálló és tűzálló áruk 
kivételével! 

Porcelán vagy kínai porcelán 

Olyan kerámiatermék, amelyek fehérek vagy színezettek, továbbá áttetszőek és kongó 
hangot adnak. 

A porcelán fajtái: 

- kemény porcelán, amelyet kaolin, kvarc, földpát keverékéből állítják elő, amelyet 
színtelen, átlátszó mázzal fednek be, a mázat a tárggyal együtt égetik ki. 

- puha porcelán, amely alumínium- és szilíciumoxidot, illetve adalékanyagokat tartalmaz 
- kínai csontporcelán, amely kalcium-foszfátot alumíniumoxidot tartalmaz, valamint a 

kemény porcelánnál alacsonyabb égetési hőmérsékleten állítják elő. 
- biszkvit porcelán, amely máztalan porcelán. 

Más kerámiai áruk  

Minden olyan kerámiai terméket ide osztályozunk, amelyek nem tekinthetőek porcelánnak. 

- agyagedényáruk, amelyek vas- és mésztartalmú agyagból (téglaagyag) készülnek, 
Földes matt szerkezetű, és színe rendszerint barna, vörös vagy sárga színű. A fehér 
vagy színes agyagedényáruk legismertebb fajtái a majolika és az önmázas kőedény. 
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- kőagyagáru, tömör szerkezetű kerámia, amely a vizet nem engedi át, azonban 
különbözik a porcelántól, tekintettel arra, hogy kevésbé áttetsző és rendszerint csak 
részben üvegesedett. Felületük általában mázazott. 

- félporcelán vagy porcelánutánzat; díszítve és mázazva a porcelán jellegét adja, 
azonban mégis meg lehet attól különböztetni, figyelemmel arra a jellemzőjükre, hogy 
törésük a porcelánnal ellentétben durván szemcsézett, ütésre tompán kongó hangot 
adnak. 

A II. Árualcsoportba tartozó termékek osztályozási szempontjai 

- felhasználási cél, illetve 
- a kerámiai termék anyaga (figyelemmel az alszámok szövegében foglalt 

árumegnevezésekre). 

Rendeltetésük szerint lehetnek: 

- Építészeti áruk (6904 - 6908 vtsz.) 

Pl.: burkolólap, cserép, kémény, csatorna, csempe, kockakő 

- Műszaki célú áruk, csomagolóanyagok (6909 vtsz.) 

Pl.: tégely mozsár, zúzó, szelep, tartály, ballon, bögre, edény 

- Egészségügyi, háztartási, konyhai áruk (6910-6912 vtsz.) 

Pl.: fürdőkád, mosdókagyló, tányér, tál, csésze, késtartó, kanál 

- Dísztárgyak és egyéb áruk (6913 - 6914 vtsz.) 

Pl.: szobor, plakett, medália, feszület, vallási díszek, fogantyú 

70. ÁRUCSOPORT: ÜVEG ÉS ÜVEGÁRUK 
A 70. Árucsoportba osztályozzuk az üveget, bármilyen alakban, formában, valamint az egyes 
üvegáruk (kivéve a 70. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdésében meghatározott, valamint a 
kombinált Nómenklatúra által máshol részletesebben meghatározott árukat). Az üveg 
áttetsző, átlátszó, amorf (nem kristályos) szerkezetű termék, amelynek legfontosabb 
alapanyaga kvarc, de felhasználható a szilícium, ólom, mangán…stb. is. 

Az üveg fogalmát a 70. Árucsoport Megjegyzés (5) bekezdése határozza meg.  

A 70. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdése meghatározza azokat a termékeket, amelyek 
nem osztályozhatóak ide, még akkor sem, ha azok üvegből készültek: 

- ékszerutánzat (71. Árucsoport), 
- optikailag megmunkált üveg (90. Árucsoport), 
- gomb (96. Árucsoport), 
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- lámpa és világító felszerelés (94. Árucsoport), 
- játék, sporteszköz (95. Árucsoport). 

A 70. Árucsoportba tartozó üvegek osztályozási szempontjai 

- előállítás, vagy gyártástechnológia, 
- felhasználási cél. 

A 70. Árucsoportba tartozó termékek más anyaggal való kapcsolata nem befolyásolja azok 
áruosztályozását egészen addig, amíg megtartják üvegáru jellegüket. 

Pl.: drótbetétes üvegtábla, szalmával befont üvegballon (70. Ács.) 

Ha az adott üvegárut más vámtarifaszám részletesebben meghatároz, vagy valamelyik 
Megjegyzés kivételként határozza meg, akkor nem osztályozhatóak a 70. Árucsoportba, 
hanem saját vámtarifaszámuk alá. Ki kell emelni a 70. és a 90. Árucsoportok kapcsolatát is 
az optikai megmunkálásokkal kapcsolatosan. A 7014 vtsz. alatt meghatározott "optikailag 
nem megmunkálva" kifejezés határolja el az optikai elemeket, továbbá a 7015 vtsz. alá 
tartozó szemüveglencsét a 90. Árucsoporttól. Az optikai megmunkálás felületi csiszolásból 
áll (először durván, majd fokozatosan finomabb módon). Ha optikailag megmunkáltak a fenti 
üvegáruk a 90. Árucsoportba kell osztályozni őket. 

Gyártástechnológia alapján megkülönböztetünk 

Öntött üveg 

Olvasztott üveget rögzített lapra öntik, oldalán lévő fémszegély határozza meg a 
vastagságot. 

Hengerelt üveg 

Olvasztott üveget hengerek között futtatják, majd kemencében hőkezelik. 

Fúvott üveg 

Üvegolvadékból fúvással előállított áru /kézi gyártás/ 

Húzott üveg 

Olvadékot hengereken történő húzással állítják elő. Vastagság a húzás sebességétől függ. 

Float üveg 

Olvadékot olvasztott fém /ón/ felületére folyatják, ahol a felületén elterül. Hőkezelő 
csatornában lehűtik=> vágás 

A fentiekben meghatározott gyártási módszerek bizonyos esetekben meghatározzák a 70. 
Árucsoporton belül az egyes árucikkek áruosztályozását. 
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Pl.: a 7003 vtsz. alá az öntött vagy hengerelt üveget osztályozzuk, a 7004 vtsz. alá csak a 
húzott vagy fúvott üveg osztályozható. 

A 70. Árucsoport szerkezeti felépítése 

7001 vtsz.: üveggyártásnál felhasznált üveghulladék és tömb; üvegcserép 

7002 - 7008 vtsz.: üvegek táblában a gyártástechnológia szerint megkülönböztetve 

7009 - 7020 vtsz.: üvegáruk felhasználási céljuk szerint nevesítve 

Néhány fontosabb vámtarifaszám 

7007 vtsz.: biztonsági üveg 

A biztonsági üveg szakkifejezés kizárólag az alábbiakban meghatározásra kerülő 
üvegfajtákra vonatkozik. 

- Szilárdított (edzett) üveg 

Az üvegtáblákat újrahevítik, egészen addig, amíg az üveg meglágyul, ezután az üveget 
különleges eljárással hirtelen lehűtik. Ennek következtében az üvegben feszültség keletkezik 
és ütés hatására apró darabokra törik, éles élek nélkül, így csökken a széthulló töredékektől 
való sérülés veszélye. Ezeket az üvegeket a gyártás után az eljárás alatt keletkező belső 
feszültségük miatt nem lehet megmunkálni, így mindig az edzés előtt pontosan a kívánt 
alakra és méretre szükséges elkészíteni. 

- Rétegezett üveg 

Két üveglap közé egy harmadik réteg műanyaglapot helyeznek el. A műanyag réteg 
rendszerint cellulóz-acetát lapokból áll. Ezeket általában járművek ablaküvegeként 
használják. Az üveg általában a darabok széthullása nélkül törik, de ha az ütés olyan nagy, 
hogy szilánkok keletkeznek, a szétrepülő darabok rendszerint nem oly nagyok, hogy komoly 
vágásokat ejtsenek. 

- Vegyileg kezelt (ionizált) üveg 

Az üveg szilárdságát, tartósságát és hajlékonyságát vegyi és fizikai kezeléssel növelik. Az 
ionizálás után már nem munkálható meg, ezért kívánt alakra és méretre készítik el. 

7008 vtsz.: többrétegű szigetelő üveg 

Száraz levegőréteggel, vagy közömbös gázzal elválasztott két vagy több üveglemezből áll, 
széleit fémmel, műanyaggal vagy más anyaggal körbeforrasztják, ami teljesen légmentes 
egységet biztosít az üvegnek. Ezek az üvegek világítóablaknak, tető üvegezésére 
alkalmasak, bizonyos fokú hő- és hangszigetelést biztosítanak és csökkentik a párásodást 
is. 
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TANULÁSIRÁNYÍTÓ 

A Kombinált Nómenklatúra VII-XIII. Áruosztályaiba tartozó könnyűipari termékek 
osztályozása összetett és speciális feladat. Tekintettel arra, hogy ezen termékek 
osztályozása során számtalan ismeretet és osztályozási szempontot kell szükségszerűen 
figyelembe venni, ezért megfelelő és egységes áruosztályozásuk sem könnyű feladat.  

Áruosztályozás során egy áru megfelelő vámtarifaszáma kerül meghatározásra a kombinált 
Nómenklatúrában. Annak érdekében, hogy a helyes vámtarifaszám megállapításra kerüljön 
számos feltételt és szempontot kell egyidejűleg figyelembe venni.  

Hogyan végezhető el az áruosztályozás megfelelően? 

A megfelelő áruosztályozás nem végezhető el az egyes Árucsoportokhoz kapcsolódó 
osztályozási szempontok tudása nélkül, valamint a vámtarifa alkalmazásának általános 
szabályainak megfelelő ismerete nélkül. Azonban az áruosztályozás nem alkalmazható az 
áruismeret nélkül. Az áruismeret azon információk összességét jelenti, amely adott áruról 
rendelkezésünkre áll és az áruosztályozás szempontjából lényeges.  

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

Pl.: 170 g/m2 tömegű festett és vászonkötésű szövet, amely az alábbi alapanyagokból 
tevődik össze: 

- 55 tömegszázalék pamutból készült fonal, 
- 22 tömegszázalék szintetikus műszálból készült fonal, 
- 21 tömegszázalék gyapjúból készült fonal, 
- 2 tömegszázalék selyemből készült fonal. 

A példánkban meghatározott áru tarifális besorolása a Kombinált Nómenklatúrába, az alábbi 
lépések szerint történik. 

- 1.) Áruosztály meghatározása  
 
A Kombinált Nómenklatúra összesen I-XXI. Áruosztályt tartalmaz. Az áruosztályozást első 
lépésben a helyes Áruosztály meghatározásával indítjuk, figyelembe véve a kevert alapú 
textíliák osztályozási szabályait, valamint a termék megjelenési formájára. A feladatban 
meghatározott termék textilnek minősül, ezért a XI. Áruosztályba osztályozzuk. A XI. 
Áruosztály a címében utal a textilárura, azonban ez nagyon általános meghatározás a 
példában szereplő textíliával kapcsolatosan. 
 
- 2.) Árucsoport meghatározása 
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A Kombinált Nómenklatúra 1-98. Árucsoportot tartalmaz. A kevert alapú textíliák 
osztályozási szabályai - ahogy a korábbiakban ez meghatározásra került - kizárólag az 50 
- 55. Árucsoportba tartozó textiltermékekre vonatkozik.  
 
Tekintettel arra, hogy a példában meghatározott szövetben két vagy több textilanyag 
található meg, vizsgálni kell az összetevők tekintetében a lényeges jelleget. A kevert 
textíliák osztályozási szabályai pedig ebben az esetben úgy határozzák meg az 
osztályozási szempontot, hogy a kettő vagy több különböző textilalapanyagból elkészített 
textilárukat, a nagyobb tömegben jelenlévő textilanyag szerint kell osztályozni. Így a 
szövetet a XI. Áruosztályon belül az 52 Árucsoportba (Pamut) osztályozzuk, a kevert alapú 
textíliák osztályozási szabályainak alkalmazásával. 
 

 
11. ábra. 5210 vtsz. 

- 3.) Vámtarifaszám meghatározása 
 
A Kombinált Nómenklatúra alkalmazásának általános szabályai közül, az 1. szabály 
meghatározza, hogy az Áruosztályok és Árucsoportok címe csak tájékoztatási célúak. Az 
áruk osztályozását a vámtarifaszám szövege, vagy a Megjegyzések rendelkezései szerint 
kell lefolytatni.  
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Az 52. Árucsoporton belül az 5212 vámtarifaszám (Más pamutszövet), valamint az 5210 
vámtarifaszám (Pamutszövet, 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal, 
elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve, legfeljebb 200 g/m2 tömegű) jöhet szóba. A 
szövetet nem osztályozhatjuk az 5212 vtsz. alá, mert az 5210 vtsz. szövege pontos és 
részletes áruleírást tartalmaz az adott termék tekintetében. A szövet pamut tartalma nem 
haladja meg az 5210 vtsz. szövegében meghatározott 85 tömegszázalékot (55 %), 
azonban az összes többi alkotóanyaghoz képest lényeges jelleget mutat. A szövet 
vizsgálatát tovább folytatva megállapítható, hogy a szintetikus műszál tömegszázalékos 
aránya meghaladja a gyapjú és a selyem értékeit, ezért az 5210 vtsz. szövege alapján 
elsősorban műszállal kevert szövetnek kell minősíteni a példában szereplő textíliát. Ezen 
szempontokon kívül figyelembe kell venni az osztályozás során a szövet tömegét (170 
g/m2) is, amely a vámtarifaszám szövegében szintén befolyásolja az áruosztályozást. 
 
- 4.) Alszámok összehasonlítása 
 
Tekintettel arra, hogy a Kombinált Nómenklatúra az EU-ban egységesen alkalmazott 
vámtarifa, ezért az áruosztályozást nyolc számjegyű vámtarifaszámig bezárólag szükséges 
lefolytatni. A négy számjegyű vámtarifaszám megállapításához elegendő volt az 1. szabály 
alkalmazása, azonban a nyolc számjegyű vámtarifaszám megállapításához, 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. Rendelkezései meghatározzák, hogy az alszámok szövegének figyelembe 
vételével az azonos szintű vonalas bontásokat kell összehasonlítani. 
 
Az összehasonlítást mindig az egyvonalas bontásokkal (-) kezdjük: 
- Fehérítetlen, 
- Fehérített 
- Festett 
- Különböző színű fonalakból szőtt 

A példa tekintetében a "Festett" egyvonalas bontást kell kiválasztani. A továbbiakban 
kizárólag ezen egyvonalas bontáson belül kell lefolytatni a kétvonalas (--) alszámok 
összehasonlítását. 

-- Vászonkötésű 

-- 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly-kötésűt is 

-- Más szövet 

A példa alapján mivel vászonkötésű szövetről van szó, ezért a "Vászonkötésű" alszám 
szöveg alá osztályozzuk a textíliát. A kétvonalas (--) bontáshoz nyolc szájegyű 
vámtarifaszám kerül rendelésre, ezért a példánk helyes vámtarifaszáma: 5210 31 00 
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ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK 

1. feladat 

Soroljon fel legalább öt olyan műanyagból készült árut, amelyet nem osztályozunk a 39. 
Árucsoportba! 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2. feladat 

Csoportosítsa a műanyagokat gyártástechnológiájuk alapján! 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

3. feladat 

Határozza meg a hőre lágyuló műanyagok alapvető jellemzőit! 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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4. feladat 

Határozza meg a hőre keményedő műanyagok alapvető jellemzőit! 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

5. feladat 

Párosítsa össze az alábbi műanyag félkész termékeket, azok helyes áruosztályozási 
jellemzőivel!  

1. pálca, rúd a. hosszúsága meghaladja az átmérő 1,5- szeresét 

2. lap, lemez b. szélessége meghaladja az 5 mm-t 

3. műanyag csík c. átmérője meghaladja az 1 mm-t 

4. cső és tömlő d. négyzet vagy téglalap alakúra vágott 

5. Egyágú szál (monofil) e. hosszúsága meghaladja az átmérő hosszát 

 

Párosítás: 

6. feladat 

Röviden ismertesse, hogy a 3901-3913 vtsz. alá tartozó műanyag termékek oldatai szerves 
oldószerben oldva melyik Árucsoportba és milyen szempontok alapján kerül besorolásra. 
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_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

7. feladat 

Sorolja fel a 39. Árucsoportba tartozó műanyag készárukra vonatkozó osztályozási 
szempontokat! 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

8. feladat 

Röviden ismertesse a 40. Árucsoportba tartozó gumi tulajdonságait! 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

9. feladat 

Sorolja fel a 40. Árucsoportba tartozó gumialapanyagok megjelenési formáit! 
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_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

10. feladat 

Írja be a megfelelő Árucsoport számát a táblázatba, a felsorolt osztályozási szempontok 
mellé!  

Osztályozási szempont Árucsoport száma 

Minden állat szőrtelen nyers bőre    

Minden állat cserzett és kikészített szőrméje  

Minden állat különlegesen kikészített bőre  

Különlegesen kikészített bőr (pl.: lakk bőr)  

Fél nemes állatok (tibeti kecske) cserzett szőrméje  

Közönséges állatok (macska) nyers szőrméje  

Műszőrméből készült kabát  

 

11. feladat 

Határozza meg a műszőrme fogalmát! 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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12. feladat 

Húzza alá az alábbi termékek közül azokat, amelyeket nem osztályozhatunk a 44. 
Árucsoportba! 

- papíripari rostanyagok, 
- lábbelik, 
- ékszerutánzatok, 
- régiségek, 
- bútorok, 
- játékok, 

13. feladat 

Húzza alá az alábbi termékek közül azokat, amelyeket a 46. Árucsoportba osztályozunk, 
mint fonásanyagokat! 

- lószőr, emberhaj,  
- textil előfonat, 
- szalma, fűzfavessző, bambusznád, sás, széknád, facsík, más növényi csík (levelekből 

előállított), 
- fonatlan természetes textilrost, 
- nemezből és nem szőtt textíliából készült csík, 
- bőrből vágott csík, 
- papírcsík. 

14. feladat 

Húzza alá az alábbi termékek közül azokat, amelyeket a 48. Árucsoportba osztályozunk! 

- négyzetes vagy téglalap alakú bármilyen papír, karton tekercsben vagy ívben, 
- szűrőtömb, tábla és lap papíripari rostanyagból, 
- a több laprészből álló papír falborítók, 
- általános formájú nyomdai termékek, 
- forgalomban lévő vagy forgalomra szánt bélyegek, 
- egészségügyi és háztartási papíráruk, 

15. feladat 

Csoportosítsa eredetük szerint a XI. Áruosztályba osztályozható textilipari szálasanyagokat! 
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_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

16. feladat 

Melyik Árucsoportba osztályozza az alábbi kevert alapú textíliát? Állítását indokolja! 

Szövet, amely áll: 

- 40% fehérített selyem fonal (50. Ács.) 
- 30% kártolt gyapjúfonal (51. Ács.) 
- 30% festett pamut fonal (52. Ács.) 

Indoklás: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

17. feladat 

Sorolja fel a textilipari készáruk árubesorolása során kötelező jelleggel figyelembe vett 
osztályozási szempontokat! 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

18. feladat 

Sorolja fel az öltöny, kosztüm és a ruhaegyüttes közös osztályozási szabályait! 
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_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

19. feladat 

Sorolja fel a 63. Árucsoportba tartozó használt ruhák osztályozási szempontjait! 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

20. feladat 

Sorolja fel a 69. Árucsoportba tartozó hőszigetelő kerámiatermékek jellemzőit! 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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MEGOLDÁSOK 

1. feladat 

- lábbeli, fejfedő (64. és 65. Ács.), 
- bőrönd, kézitáska (42. Ács.), 
- különféle áruk (kefe, gomb, fésű, írótoll...stb) 96. Ács, 
- a ragasztóanyagként kizárólagos használatra kialakított készítmények, ha azokat a 

kiskereskedelemi forgalomban kiszerelték, valamint az 1 kg nettó súlyt meg nem 
haladó csomagolásban hozzák forgalomba 

2. feladat 

- szintetikus műanyagok: kémiai szintézis, reakció útján állítják elő (3901-3911 vtsz.). 
Ez alapján megkülönböztetünk: 

- polikondenzációs műanyagokat (Pl.: poliamid, poliészter, aminoplasztok, szilikonok), 
- poliaddíciós műanyagokat (Pl.: poliuretán), 
- polimerizációs műanyagokat (Pl.: polietilén, polipropilén, poliakrilnitril, polivinil klorid, 

polisztirol,    
- mesterséges műanyagok: Természetes anyagok (kaucsuk, fa, regenerált cellulóz, 

gyanták,) vegyi átalakításával, kezelésével állítják elő (3912-3913 vtsz.). 

3. feladat 

- hőre lágyuló (termoplasztikus) műanyagok: láncmolekulás vegyületek, oldószerben 
oldódók, alakíthatók, hűtve keményedik, feldolgozásuk (fröccsöntés, vákuumformázás, 
extrudálás, fúvás) egyszerű fizikai műveletekkel történik. 

4. feladat 

- hőre keményedő (termoreaktív) műanyagok: térhálós szerkezetű anyagok, oldószerben 
nem oldódik, újra nem alakíthatóak, valamint hőhatás alatt nem olvadnak meg, hanem 
szenesednek. Ezeket a műanyagok vagy az előállítás folyamata közben formálhatóak 
(sajtolás), vagy termoplasztikus anyagok térhálósításával kerülnek előállításra. 

5. feladat 

Párosítások: 1-e; 2-d; 3-b; 4-a; 5-c; 

6. feladat 

- ha az oldószertartalom több mint az oldat 50% - a, akkor oldószer szerint 
osztályozunk a  3208 - 3210 vámtarifaszám alá,   
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- ha az oldószertartalom legfeljebb 50%-a az oldatnak, akkor műanyag alapanyagnak 
osztályozzuk a 3901 – 3913 vámtarifaszám alá. 

7. feladat 

- pálca, rúd esetében: ha a hosszúsága nem haladja meg az átmérőjét, 
- cső, tömlő esetében: ha hosszúsága nem haladja meg az átmérő 1,5-szeresét, 
- négyzetes vagy téglalap alaktól eltérő, illetve bármilyen megmunkálással előállított 

termék (pl.:kör, ovális…stb.),  
- bármilyen termék alaktól függetlenül, ha a megengedett felületi megmunkálásokon túl 

készítették el (pl.: fúrták, marták, hegesztették, lekerekítették, csavarták…stb.)  

8. feladat 

- lágygumit, amely általában 2-15 % ként tartalmaz, 
- keménygumit (ebonit), amely általában 15-32 % ként tartalmaz.  

A 32 %-os kéntartalmú gumi rugalmatlan, nagy szakítószilárdsággal rendelkezik. 

9. feladat 

- folyadék, pép (beleértve a latexet, amely lehet elővulkanizálva is), diszperzió, oldat, 
- szabálytalan idom, tömb, rönk, szemcse, por, granulátum, morzsalék és hasonló 

ömlesztett formák. 

10. feladat 

Osztályozási szempont Árucsoport száma 

Minden állat szőrtelen nyers bőre   41. 

Minden állat cserzett és kikészített szőrméje 43. 

Minden állat különlegesen kikészített bőre 41. 

Különlegesen kikészített bőr (pl.: lakk bőr) 41. 

Fél nemes állatok (tibeti kecske) cserzett szőrméje 43. 

Közönséges állatok (macska) nyers szőrméje 41. 

Műszőrméből készült kabát 43. 
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11. feladat 

- bőrre,  
- szövetre, vagy  
- más anyagra FELRAGASZTÁSSAL vagy VARRÁSSAL felvitt gyapjúból, szőrből vagy más 

szálból állítottak elő. 

12. feladat 

- lábbelik, 
- ékszerutánzatok, 
- bútorok, 
- játékok, 

13. feladat 

- szalma, fűzfavessző, bambusznád, sás, széknád, facsík, más növényi csík (levelekből 
előállított), 

- fonatlan természetes textilrost, 
- papírcsík. 

14. feladat 

- négyzetes vagy téglalap alakú bármilyen papír, karton tekercsben vagy ívben, 
- szűrőtömb, tábla és lap papíripari rostanyagból, 
- a több laprészből álló papír falborítók, 
- egészségügyi és háztartási papíráruk, 

15. feladat 

- Állati eredetű: 50. Ács.: Selyem; 51. Ács.: Gyapjú és más állati szőr; 
- Növényi eredetű: 52. Ács.: Pamut; 53. Ács.: Más növényi rost; 
- Mesterséges eredetű: 54. Ács.: Végtelen szálból; 55. Ács.: Vágott szálból; (Figyelemmel 

az 54. Ács. Megjegyzés (1) bekezdés rendelkezéseire) 

16. feladat 

A túlsúlyban lévő alapanyag alapján az 5007 vámtarifaszám alá osztályozzuk a textíliát, mint 
selyemből készült szövet.  

17. feladat 

- A ruházati termék előállításának módja 
- A textilipari készáru használhatóságának meghatározása 
- A ruházati készáru jellegének meghatározása 
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- A készáru anyagának meghatározása 

18. feladat 

- anyagának, azonosnak kell lennie: azonos szálkötéssel készült, a szálak azonos 
hosszúságúak és finomságúak. A garnitúra valamennyi darabjában a felhasznált 
textilanyagoknak ugyanolyan százalékos összetevőjűnek kell lennie. Az öltöny 
kosztüm esetében az anyag külső felülete kell, hogy azonos anyagból készüljön. 

- színének azonosnak kell lennie: egyfajta de különböző színű szálakból készült anyag is 
megfelel e kritériumnak. 

- stílusának (fazonjának) azonosnak kell lennie, 
- méretének azonosnak és összeegyeztethetőnek kell lennie. 

19. feladat 

- az áruknak észrevehetően viseltnek kell lenniük, akár szükséges azokat használat előtt 
kitisztítani vagy javítani, akár nem.  

- ömlesztve vagy bálákban, zsákokban vagy hasonló csomagolásban kell azokat 
bemutatni, vagy összekötözött csomókban külső burkolat nélkül, vagy durván 
rekeszekbe csomagolva. 

20. feladat 

- nagyon könnyűek és porózus felépítésűek, 
- mint tűzálló termék felhasználhatóak kemencékhez, ipari kemencékhez, gőzfejlesztő 

kazánokhoz vagy más ipari berendezések építéséhez, 
- jó hang- és hőszigetelő, rossz hővezető képességű, 
- hő ellenállósága: 1000 C 
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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 007-es 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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