
Vámtarifaszám Megnevezés
2014-es 

díjtétel Ft/kg
2015-ös 

díjtétel Ft/kg Kategória KT kód
ex. 8507 Akkumulátorok, elektrolittal feltöltött 60 57 Akkumulátor 501
ex. 8507 akkumulátorok, elektrolittal fel nem töltött 80 57 Akkumulátor 502
ex. 840310 * Központi fűtés céljára szolgáló elektronos vezérlésű kazán 0 57 Háztartási nagygépek 101
ex. 840410 * Segédberendezések a 8403 vtvsz. Alá tartozó kazánokhoz 0 57 Háztartási nagygépek 101
ex. 8413 * Folyadékszivattyú mérőszerkezettel van anélkül 0 57 Háztartási nagygépek 101
ex. 8414 * Lég vagy vákumszvattyú 50 57 Háztartási nagygépek 101
ex. 8415 * Légkondicionáló berendezés 50 57 Háztartási nagygépek 101
ex. 8418 * Hűtőgép, fagyasztó gép 50 57 Háztartási nagygépek 101
ex. 8421 * Centrifuga, és zárítógép 50 57 Háztartási nagygépek 101
ex. 8422 * Mosogató gép 50 57 Háztartási nagygépek 101

ex. 8425 *
Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével, csörlő és 
hajóorsó; gépjármű emelő 0 57 Háztartási nagygépek 101

ex. 8446 * Szövőgép 0 57 Háztartási nagygépek 101

ex. 8450 *
Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az 
olyan gépet is, amely mos és zárít is 0 57 Háztartási nagygépek 101

ex. 8451 *

Textilfonal, szövet, vagy kész textiláru fehérítésére, festésére, 
appertálására, végkikészítésére, bevonásár a vagy impregnálására 
szolgáló mosó-, tisztító-, csavaró-, szárítógép, vasaló-, sajtológép 0 57 Háztartási nagygépek 101

8501 *
Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység 
(aggregát) kivételével]; 0 57 Háztartási nagygépek 101

8502 * Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító 0 57 Háztartási nagygépek 101

8504 *
Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. 
egyenirányító) és induktor 0 57 Háztartási nagygépek 101

8505 *
Elektromágnes; állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés 
után állandó mágnessé válik 0 57 Háztartási nagygépek 101

8511 *

Elektromos gyújtó- vagy indítókészülék szikragyújtású vagy 
kompressziós gyújtású, belső égésű motorhoz (pl. gyújtómágnes, 
mágnesdinamó, gyújtótekercs, gyújtógyertya és izzófej, 
indítómotor); generátor (pl. dinamó, alternátor) és az ilyen motorhoz 
használt árammegszakító 0 57 Háztartási nagygépek 101

2015-ben érvényes tarifaszám listák



854370

Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt 
felszerelések: ultraibolya A sugarat felhasználó fénycsővel, más, 
napozóágyak, - lámpák, hasonló felszerelések napozáshoz 0 57 Háztartási nagygépek 101

ex. 8423 *
Mérleg (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg 
kivételével) 50 57 Háztartási kisgépek 102

ex. 8447 * Kötőgép, hurkológép 50 57 Háztartási kisgépek 102
ex. 8452 * Varrógép 50 57 Háztartási kisgépek 102
8508 * Porszívó 50 57 Háztartási kisgépek 102

8509 *
Elektromechanikus háztartási készülék, beépített elektromotorral, a 
8508 alá tartozó porszívók kivételével 50 57 Háztartási kisgépek 102

8510 Villanyborotva, - hajnyíró gép és szőreltávolító készülék 50 57 Háztartási kisgépek 102

ex. 8512
Elektromos jelzőkészülék, ablaktörlő, jegesedés gátló és 
páramentesítő készülék gépjárműhez 0 57 Háztartási kisgépek 102

8516 *

Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; 
helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég- és talajmelegítő 
készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító, 
sütővas, sütővas-melegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; 
más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás 
a 8545 vtsz. alá tartozó kivételével 50 57 Háztartási kisgépek 102

8536

Legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos áramkör 
összekapcsolására vagy védelmére, vagy elektromos áramkörbe 
vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló készülék, (például 
kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültség-csökkentők, 
dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más csatlakozók, 
csatlakozódobozok) optikai szálakhoz, optikai szálból álló 
nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók 0 57 Háztartási kisgépek 102

85416000 Szerelt piezoelektromos kristály 0 57 Háztartási kisgépek 102
90191010 Elektromos vibrációs masszírozó készülék 0 57 Háztartási kisgépek 102

ex. 9101
Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, 
nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült tokkal 50 57 Háztartási kisgépek 102

ex. 9102
Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is a 9101 kód 
alá tartozó kivételével 50 57 Háztartási kisgépek 102

ex. 9103 Óra „kisóraszerkezettel”, a 9104 alá tartozó kivételével 50 57 Háztartási kisgépek 102

ex. 9104
Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra, 
gépjárműhöz, légi-, űr- és vízi járműhöz 50 57 Háztartási kisgépek 102

ex. 9105 Más óra 50 57 Háztartási kisgépek 102



ex. 9106

Időpont-regisztráló készülék és időtartam mérésére, regisztrálására 
vagy más módon történő jelzésére szolgáló készülék, 
óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral (pl. 
időszámláló, időregisztráló) 0 57 Háztartási kisgépek 102

ex. 9107
Óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral 
működő időkapcsoló 0 57 Háztartási kisgépek 102

ex. 9108 Kisóraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt 0 57 Háztartási kisgépek 102
ex. 9109 Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt 0 57 Háztartási kisgépek 102

ex. 8443 *
Nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva is; kivéve: 
alkatrészek 50 57 Információs IT berendezés 103

ex. 8469 Írógépek, szövegszerkesztő gépek 50 57 Információs IT berendezés 103

ex. 8470

Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, 
előhívó és megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép; 
jegykiadó gép és hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép 50 57 Információs IT berendezés 103

ex. 8471

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy 
optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő 
átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához 50 57 Információs IT berendezés 103

ex. 8472

Más irodai gép (pl.: stencil- vagy más sokszorosító gép, címíró gép, 
érmeválogató, érmeszámláló vagy érmecsomagoló gép, 
ceruzahegyez ő, lyukasztó- vagy fűzőgép); kivéve: a 8472 90 30 alá 
tartozó termékek és a bankjegykiadó automata 50 57 Információs IT berendezés 103

84723020 A 8471 vtsz. alá tartozó gép alkatrészei és tartozéka 0 57 Információs IT berendezés 103

8517 *

Távbeszélő-készülékek, hang, képek vagy más adatok 
továbbítására vagy vételére szolgáló készülék, kivéve: a 
mobiltelefon-hálózatokhoz való készülék, kivéve: a 8517 12 00, a 
8517 69 31 és a 8517 6939 vtsz. alá tartozó termékek. 50 57 Információs IT berendezés 103

8523

Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, 
„intelligens” kártyák és más adathordozók hang vagy más jel 
rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt 
lemezek gyártásához; _kivéve: a 37. árucsoportba tartozó termékek 0 57 Információs IT berendezés 103

8526 *
Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós 
távirányító készülék 0 57 Információs IT berendezés 103



85284100
Kizárólag, vagy elsősorban a 8471 alá tartozó automatikus 
adatfeldolgozó rendszerben használatos katódsugárcsöves monitor 50 57 Információs IT berendezés 103

85285100
Kizárólag, vagy elsősorban a 8471 alá tartozó automatikus 
adatfeldolgozó rendszerben használatos más monitor 50 57 Információs IT berendezés 103

85286100
Kizárólag, vagy elsősorban a 8471 alá tartozó automatikus 
adatfeldolgozó rendszerben használatos projektor 50 57 Információs IT berendezés 103

8542 Elektronikus integrált áramkörök, tárolók 0 57 Információs IT berendezés 103
85437010 Elektronikus fordítógép vagy szótár 50 57 Információs IT berendezés 103
85437030 Antennaerősítő 50 57 Információs IT berendezés 103

8518 *

Mikrofon; hangszóró; fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal 
összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több 
hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; 
elektromos hangerősítő egység 100 114 Szórakoztató elektronika 104

8519 * Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék 100 114 Szórakoztató elektronika 104
8521 * Videofelvevő és - lejátszókészülék, videotunerrel egybeépítve is 100 114 Szórakoztató elektronika 104

8525 *

Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, - vevőkészülékkel vagy 
hangfelvevő vagy –lejátszó készülékkel egybeépítve is; digitális 
fényképezőgép, videokamera-felvevő 100 114 Szórakoztató elektronika 104

8527
Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy –lejátszó készülékkel 
vagy órával közös házban is 100 114 Szórakoztató elektronika 104

8528 *

Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; 
televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-
vevőkészüléket vagy hang-, vagy képfelvevő vagy - lejátszó 
készüléket magában foglaló is, a 8528 41 00, a 8528 51 00, a 8528 
61 00 alá tartozó termékek kivételével 100 114 Szórakoztató elektronika 104

85414090 Fotovoltaikus elem, napelemek 0 114 Szórakoztató elektronika 104
85437090 Vezeték nélküli infravörös távirányító eszköz 0 114 Szórakoztató elektronika 104

ex. 9006

Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kamera kivételével); 
fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 KN-kód 
alá tartozó kisülési cső kivételével, kivéve továbbá a nem 
elektromos eszközök, továbbá 9006 10 00, 9006 30 00, 9006 61 
00, 9006 69 00 alá tartozó termékek 100 114 Szórakoztató elektronika 104

ex. 9007 *
Mozgókép-felvevő (kamera) és vetítő, hangfelvevő és hanglejátszó 
készülékkel vagy anélkül 100 114 Szórakoztató elektronika 104



ex. 9008 *

Állóképvetítő, a mozgó fényképészeti-gép kivételével; 
fényképészeti nagyító és kicsinyítő (a mozgó fényképészeti 
kivételével) 100 114 Szórakoztató elektronika 104

ex. 9207
Hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik 
(pl. orgona, gitár, tangóharmonika) 100 114 Szórakoztató elektronika 104

8432 * Elektromos talaj-előkészítésre vagy –megmunkálásra szolgáló gép 0 57
Elektromos, elektronikus 
barkácsgép 105

84331110 * Elektromos fűkaszáló gép 50 57
Elektromos, elektronikus 
barkácsgép 105

ex. 8458 * Fémipari eszterga 0 57
Elektromos, elektronikus 
barkácsgép 105

ex. 8459 * Anyagleválasztással működő fémipari gép 0 57
Elektromos, elektronikus 
barkácsgép 105

ex. 8460 *
Sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező vagy más 
módon simító szerszámgép 0 57

Elektromos, elektronikus 
barkácsgép 105

ex. 8461 *

Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerék-
köszörülő vagy fogaskerék-simítógép, fűrészgép, vágógép, 
valamint más vtsz. alá nem osztályozható, fém vagy cermet 
leválasztásával működő más szerszámgép 0 57

Elektromos, elektronikus 
barkácsgép 105

ex. 8463 *
Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép, fém vagy más 
cermet megmunkálására 0 57

Elektromos, elektronikus 
barkácsgép 105

ex. 8464 *
Szerszámgép kő, kerámia, beton, azbeszt cement vagy hasonló 
ásványi anyag vagy üveg hidegmegmunkálására 0 57

Elektromos, elektronikus 
barkácsgép 105

ex. 8465 *
Szerszámgép fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag 
vagy hasonló kemény anyag megmunkálására 0 57

Elektromos, elektronikus 
barkácsgép 105

ex. 8467 * Kézi használatú szerszám 50 57
Elektromos, elektronikus 
barkácsgép 105

ex. 8468 *
Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, 
vágásra alkalmas is 0 57

Elektromos, elektronikus 
barkácsgép 105

8515 *

Elektromos (elektromosan hevített gázzal működő is), lézer- vagy 
más fény- vagy foton sugaras, ultrahangos, elektronsugaras, 
mágnes impulzusos, plazmaív forrasztó, keményforrasztó vagy 
hegesztőgép és – készülék, vágásra alkalmas kivitelben is; fém 
vagy cermet meleg porlasztására szolgáló gép és készülék 50 57

Elektromos, elektronikus 
barkácsgép 105



95030030

Villanyvonat, vágány, jelzőlámpa és más tartozékai; csökkentett 
méretű „méretaranyos” összeszerelhető modell, készletben 
működő is 50 57

Játékok,szabadidős és 
sportfelszerelések 106

ex. 95030075 Beépített motorral működő más játék és modell műanyagból 50 57
Játékok,szabadidős és 
sportfelszerelések 106

ex. 95030079 Beépített motorral működő más játék és modell más anyagból 50 57
Játékok,szabadidős és 
sportfelszerelések 106

ex. 9504 *

Szórakozóhelyi felszerelés, asztali vagy társasjáték, beleértve a 
tivoli játékot, a biliárdok, különféle típusú játékkaszinó-asztalt és az 
automata tekepálya felszerelést is 50 57

Játékok,szabadidős és 
sportfelszerelések 106

8531 *

Elektromosan működő akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés 
(pl. csengő, sziréna, jelzőtábla, betörést vagy tüzet jelző 
riasztókészülék), a 8512 vagy a 853 0 alá tartozó kivételével 50 57 Ellenőrző és vezérlő eszközök 107

ex. 853710 * Ellenőrző és vezérlő eszközök (pl. vezérlőpultok) 0 57 Ellenőrző és vezérlő eszközök 107

ex. 9025 *

Faj súlymérő és hasonló folyadékban úszó mérőműszer. hőmérő, 
pirométer, barométer, higrométer és pszichométer, regisztrálóval is, 
és mindezek egymással kombinálva is 0 57 Ellenőrző és vezérlő eszközök 107

ex. 9026 *

Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy 
más változó jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló 
eszköz, műszer és készülék 0 57 Ellenőrző és vezérlő eszközök 107

ex. 9027 *
Háztartási vagy laboratóriumi mérő és szabályozó elektromos, 
elektronikus készülékek, berendezések 0 57 Ellenőrző és vezérlő eszközök 107

ex. 9028 *

Gáz-, folyadék- vagy áram fogyasztásának vagy előállításának 
mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló 
mérőeszköz is 0 57 Ellenőrző és vezérlő eszközök 107

ex. 9029 *

Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, 
lépésszámláló és hasonló készülék; sebességmérő és tachométer; 
stroboszkóp 0 57 Ellenőrző és vezérlő eszközök 107

ex. 9032 * Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék 0 57 Ellenőrző és vezérlő eszközök 107
84729030 Bankjegykiadó automata 100 114 Adagoló automaták 108

ex. 8476 *
Automata elárusítógép (így különösen postai bélyeg, cigaretta, étel 
vagy ital árusítására), beleértve a pénzváltó gépet is 100 114 Adagoló automaták 108

85171200
Mobiltelefon-hálózathoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz 
való távbeszélők 500 304

Rádiótelefon készülék és 
alkatrészei 109



85176931 Hordozható személyi hívó 500 304
Rádiótelefon készülék és 
alkatrészei 109

85176939 Más rádiótelefon- vagy rádiótávíró-vevőkészülék 500 304
Rádiótelefon készülék és 
alkatrészei 109

„ex” jelzéssel ellátott vámtarifaszámok alá tartozó termékek közül azok a termékdíjköteles termékek, amelyek az 1 . § (3) bekezdésében meghatározott 

 A * jelzéssel ellátott vtsz. számok olyan elektromos, elektronikai berendezés termékcsoportokat jelentenek, melyben azok a termékek termékdíj kötelesek, 


