VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
1095 Budapest, Mester utca 7.;Tel.: +36-1-4569500;

Szám: I. 2248/2009. VPOP

A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka 8005/2009. (07.07.) VPOP tájékoztatója a
Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról és az Áruosztályozási Véleményekről
szóló 8002/2008. (II. 8.) VPOP tájékoztató módosításáról

A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet 73.
§ (5) bekezdése, valamint a Hivatalos Lap C 133-as számában 2009. június 12-én megjelent 2009/C
133/01 számú bizottsági közlemény alapján a következő tájékoztatót teszem közzé:

1. A 8002/2008. (II. 8.) VPOP tájékoztató 1. számú melléklete a következők szerint módosul:

a) A II. Áruosztály, 9. Árucsoport, 0902 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat első bekezdése
törlendő, és helyette a következő mondat kerül beillesztésre:
Ide tartoznak a tea különböző fajtái, amelyeket növénytanilag a Thea (Camellia)
nemzetségbe tartozó növényekből nyernek.
b) A II. Áruosztály, 9. Árucsoport, 0902 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat utolsó, „Nem
tartozik ide” kezdetű bekezdéséből a „Thea”-félék cserjéiből” kifejezés törlendő, és
helyette a „Thea nemzetségbe tartozó növényekből” szöveg kerül beillesztésre.
c) A VI. Áruosztály, 29. Árucsoporthoz tartozó magyarázat, „Az 1961. évi, 1972. évi
Jegyzőkönyvvel módosított, a Kábítószerekre vonatkozó Egységes Egyezmény hatálya alá
tartozó kábítószerek listája”-ból a „Tiofentanil” és a „Tiofentanil hidroklorid” törlendő és
helyettük a következők kerülnek beillesztésre:
Tiofentanil
Tiofentanil hidroklorid

2934 99
2934 99
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d) A VI. Áruosztály, 38. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezések utolsó bekezdéséhez a
következő új második mondat kerül beillesztésre:
Azok az anyagok, amelyek kémiai termékkénti, pl. élelmiszer adalékanyag vagy
feldolgozási segédanyag funkciójuk szempontjából csupán mellékes tápértékkel
rendelkeznek, nem tekintendők „élelmiszernek vagy tápértékkel rendelkező más anyagnak”
e Megjegyzés alkalmazásában.
e) A VI. Áruosztály, 38. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezések utolsó bekezdésének
utolsó mondata törlendő, és helyette az alábbi szöveg kerül beillesztésre:
A Megjegyzés említett pontja azokat a keverékeket zárja ki a 38. Árucsoportból, amelyeket
emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszerek készítéséhez használnak, és amelyeknek
tápértékük miatt tulajdonítanak jelentőséget.

f) A VI. Áruosztály, 38. Árucsoport, 3824 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat (B) rész
ötödik bekezdése törlendő, és helyette az alábbi szöveg kerül beillesztésre:
Azonban nem tartoznak e vtsz. alá a vegyi anyagok és élelmiszerek vagy tápértékkel
rendelkező más anyagok olyan keverékei, amelyeket bizonyos emberi fogyasztásra alkalmas
élelmiszerek előállításához vagy alkotórészként vagy egyes jellemzőik javítására (pl.
cukrászsütemény, kalács, keksz és más pékáru javítóként) használnak, feltéve hogy az ilyen
keverékeknek vagy anyagoknak egyedül a tápanyagtartalmuk miatt tulajdonítanak
jelentőséget. Ezek a termékek általában a 2106 vtsz. alá tartoznak. (Lásd még a 38.
Árucsoporthoz tartozó Magyarázat Általános rendelkezését.)
g) A VI. Áruosztály, 38. Árucsoport, 3824 vámtarifaszám magyarázathoz a következő új (49)
pont kerül beillesztésre:
(49) Mono- és digliceridek diacetil tartársav észtere trikálcium foszfáttal vagy kálcium
karbonáttal keverve, emulgálószerként történő felhasználásra.

h) A XVI. Áruosztály, 84. Árucsoport, 8428 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat
„Alkatrészek” című rész utolsó „Szintén nem tartoznak e vtsz. alá” kezdetű bekezdéséhez a
következő új (c) pont kerül beillesztésre:
(c) Beszálló hidak utasok számára (8479 vtsz.).
A jelenlegi (c) – (e) pontok (d) – (f) pontokra változnak.
i) A XVI. Áruosztály, 84. Árucsoport, 8451 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat „A
következőket szintén ide kell sorolni” kezdetű bekezdés (13) pontjához tartozó szöveg
törlendő, és helyette a következő kerül beillesztésre:
(13) Folyékony tisztító oldatot a szőnyegre fecskendező, ezután az oldatot szívással
eltávolító szőnyegtakarító berendezés, melyeket közintézményekben (otthoni helyiségeken
kívül) mint pl. hotelekben, motelekben, kórházakban, irodákban, éttermekben és iskolákban
alkalmaznak.
j) A XVI. Áruosztály, 84. Árucsoport, 8479 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat (III)
részéhez a következő új (32) pont kerül beillesztésre:
(32) Beszálló híd utasok számára. Ez a híd lehetővé teszi az utasok és a személyzet számára,
hogy a terminál épülete és egy várakozó repülőgép, tengeri hajó vagy komp között járjanak
anélkül, hogy a zárt teret el kellene hagyniuk. A híd általában egy kerek szerelvényből, két
vagy több négyszögletes egymásba tolható alagútból, forgó alvázzal ellátott függőleges
emelőoszlopokból és egy, a híd elülső részén elhelyezkedő fülkéből áll. Magába foglal
elektromechanikus vagy hidraulikus eszközöket, amelyeket a híd vízszintes, függőleges és
sugárirányú mozgatására terveztek (azaz egymásba tolható szelvényeket, fülkét, függőleges
emelőoszlopokat) azért, hogy pontosan beállítsák a hidat a megfelelő helyzetbe a speciális
repülőgép ajtóhoz vagy a tengeri hajó vagy komp bejáratához. A tengeri kikötőkben használt
beszálló híd utasok számára ezenkívül fel lehet szerelve egy, azok előrészén elhelyezett
átmeneti eszközzel, amely átnyúlik a tengeri hajó vagy komp bejáratára. Ez a híd
önmagában nem emel, kezel, rakod fel vagy le semmit.

k) A XVI. Áruosztály, 84. Árucsoport, 8479 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat (III) része
utáni kizáró rendelkezések első bekezdése törlendő és helyette a következő szöveg kerül
beillesztésre:
Folyékony tisztító oldatot a szőnyegre fecskendező, ezután az oldatot szívással eltávolító, és
a közintézményekben (otthoni helyiségeken kívül) mint pl. hotelekben, motelekben,
kórházakban, irodákban, éttermekben és iskolákban történő használatra szolgáló
szőnyegtakarító berendezés a 8451 vtsz. alá sorolandó.
l) A XVI. Áruosztály, 85. Árucsoport, 8509 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat „Nem
tartoznak e vtsz. alá” kezdetű utolsó bekezdésének (h) pontjához tartozó szöveg törlendő és
helyette a következő kerül beillesztésre:
(h) Folyékony tisztító oldatot a szőnyegre fecskendező, ezután az oldatot szívással eltávolító
szőnyegtakarító berendezés, melyeket közintézményekben (otthoni helyiségeken kívül) mint
pl. hotelekben, motelekben, kórházakban, irodákban, éttermekben és iskolákban
alkalmaznak (8451 vtsz.).

2.

A 8002/2008. (II. 8.) VPOP tájékoztató 2. számú melléklete a következők szerint módosul:

a) A 1517 90 áruosztályozási vélemény elé, a következő szöveg kerül beillesztésre:
1212 99

1. Tökmag (Cucurbita pepo L.) héjában, nem pörkölve, nem sózva,
csíráztatásra nem alkalmas állapotban, emberi fogyasztásra.
A HR alkalmazásának 1. és a 6. általános szabálya alapján.

b) A 2202 90 áruosztályozási vélemény a következő 6. ponttal egészül ki:
2202 90

6. Kókuszdió léből (kókusztejből) (80 %), vízből, cukorból, citromsavból és
kálium-metabiszulfitból álló nem alkoholos ital. A termék a kiskereskedelmi
forgalom számára 400 ml-es dobozban van kiszerelve.
A HR alkalmazásának 1. és 6. általános szabálya alapján.

c) A 3824 90 áruosztályozási vélemény a következő 17. ponttal egészül ki:
3824 90

17. Hibajavító szalag, egy írást vagy gépelést javító eszköz, amely egy
adagoló orsón egy tekercs javítószalagot és az elhasznált szalag feltekerésére
szolgáló felcsévélőorsót magába foglaló műanyag adagolóból áll.
A javító szalag a szalag felületére felvitt fehér festékes bevonófóliából
áll. A bevonófóliát úgy használják, hogy az adagolóból kiálló szállító fejet
erősen a kijavítandó rész felületére nyomják és addig csúsztatják a felületen,
amíg a kijavítandó részt el nem takarja; majd a szállító fejet felemelik.

A HR alkalmazásának 1. (a 38. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3.
(d) pontja) és a 6. általános szabálya alapján.

d) A 8536 90 áruosztályozási vélemény elé a következő szöveg kerül beillesztésre:
8536 69

1. Áramelosztó egység, ami egy bemeneti csatlakozó dugaszt és 15
váltóáramú csatlakozó aljzatot tartalmazó fémdobozból áll. Az egységet arra
tervezték, hogy árammal lásson el keretbe szerelt különféle alkotórészeket
(pl. hálózati routerek, tesztberendezés, vezérlő berendezés), az egységet
rögzítő sínnel és csavarokkal szállítják annak érdekében, hogy azt a
felhasználó által biztosított csavaranyák és fejescsavar segítségével a keret
belsejébe építsék.
A HR alkalmazásának 1. és a 6. általános szabálya alapján.

e) A 9019 10 áruosztályozási vélemény elé, a következő szöveg kerül beillesztésre:
9018 90

1. Egyszer használatos takaró, amely duplaszálas nem szőtt szövetből
készült. Az egyik oldalán műanyaggal van bevonva, a szélek mentén
rétegezve és hegesztéssel lezárva, az egyik vége nyitott és egy fúvókával van
ellátva a meleg levegő befújásának lehetővé tétele érdekében. A kórházi
betegeknél a hypothermia megelőzésére és kezelésére szolgál.
A HR alkalmazásának 1. (a 90. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2.
(b) pontja) és a 6. általános szabálya alapján.

f) A 9503 00/5. számú áruosztályozási vélemény utolsó „A HR alkalmazásának 3/b. és
6. általános szabálya alapján.” sora törlendő, helyette a következő kerül beillesztésre:
A HR alkalmazásának 3.b) általános szabálya alapján.

g) A 9504 10 áruosztályozási vélemény a következő 2. ponttal egészül ki:
9504 10

2. A kiskereskedelmi forgalom számára dobozban bemutatott berendezés
(videojáték konzol), vezeték nélküli játékvezérlővel, vezeték nélküli távirányítóval
a Blu-ray/DVD/CD meghajtóhoz, egy memória kártya olvasóval, egy energia
ellátást biztosító (akkumulátor) kábellel, egy kábellel, amely a konzolt egy
audio/video berendezéshez csatlakoztatja, egy USB kábellel és egy LAN kábellel
együtt. A konzol az alábbi alkatrészeket tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

egy központi egységet (CPU),
egy 256 MB-os fő RAM-ot (RAM),
egy 256 MB-os video RAM-ot (VRAM),
egy 2,5” 60 GB-os merevlemezt,
egy Blu-ray/DVD/CD meghajtót (csak olvasót),
egy grafikus vezérlőt,
4 USB csatlakozó egységet (port),
egy Memory Stick kártya nyílást,
egy SD memória kártya nyílást,
egy Compact Flash kártya nyílást,
egy Ethernet csatlakozót,
egy HDMI csatlakozó egységet,
egy analóg – AV multi kimeneti csatlakozó egységet,
egy digitális audio-digitális kimeneti (optikai) csatlakozó egységet.

A berendezés Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), Wi-Fi (IEEE
802.11 b/g) és Bluetooth 2.0 standardek segítségével alkalmas a kommunikációra.
A vezeték nélküli vezérlő mellett számos eszköz csatlakoztatható a konzolhoz, úgy
mint USB vagy vezeték nélküli billentyűzet vagy egér, televízió vevő vagy
monitor.
A berendezés alkalmas:
•

video játékok játszásához szükséges dedikált szoftverek futtatására,

•

•
•

a digitális információ konvertálására Blu-ray lemezekről, DVD-kről vagy
CD-kről video / audio jelekké televízió vevővel vagy audio rendszerekkel
történő visszaadására
Linuxra vagy más operációs rendszerre történő programozásra és
Linux alapú végfelhasználói alkalmazás futtatására, beleértve az e-mailt,
szövegszerkesztést, Internetes böngészést és képnézegetést.

A vezeték nélküli játékvezérlő számos vezérlő gombbal rendelkezik, amelyeket
főként video játékokhoz játszására használnak.
A HR alkalmazásának 1. (XVI. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 1 (p)
pontja) és 6. általános szabálya alapján.

3. Jelen tájékoztató 2009. június 12-től alkalmazandó.

4. A tájékoztató elektronikus formában a Vám- és Pénzügyőrség internetes oldalán kerül
közzétételre.

5. Tájékoztatómat az RGY A/a. csoportjába vegye fel, kihirdetéséről gondoskodjék.

Budapest, 2009. július 07.

Dr. Nagy János altábornagy, főtanácsos,
országos parancsnok helyett
Dr. Mózs Elek vezérőrnagy, főtanácsos s.k.
országos parancsnok szakmai helyettese

A kiadmány hiteles!
Budapest, 2009. július ….

(Polgár Ágnes ftzls.)
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