Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó sertés tőkehúsokról
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 82. §
(2) bekezdése és a 3. számú melléklet I. részének 49. pontja alapján 2016. január 1-jétől 5%os adómérték alá tartoznak a következők szerint meghatározott termékek:
Házi sertéshús frissen, hűtve vagy
fagyasztva

vtsz. 0203-ból (kivéve: 0203 1110, 0203 2110)

Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész 49. pontjában kivételként meghatározott termékek közül
- a Házi sertés egészben vagy félben, frissen vagy hűtve vtsz. 0203 1110 az Áfa tv. 3. számú
melléklet I. részének 2014. január 1-jétől hatályos 23. pontjában,
- a Házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva vtsz. 0203 2110 az Áfa tv. 3. számú
melléklet I. részének 2014. január 1-jétől hatályos 24. pontjában szerepel.
Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész 49. pontjában vámtarifaszámra hivatkozással való
termék meghatározásra tekintettel, az adott termék adómértékének megállapításakor az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176. § (13) bekezdés a) pontjában foglaltak
figyelembe vételével kell eljárni. A hivatkozott jogszabályhely előírása értelmében ugyanis,
az Áfa tv-ben vámtarifaszámra való hivatkozással meghatározott termékek vonatkozásában a
Kereskedelmi Vámtarifa 2002. július hó 31. napján hatályos besorolási rendjét kell
irányadónak tekinteni. Hangsúlyozandó ugyanakkor, hogy az adott termék 5%-os
adómérték alá tartozásához nem elégséges annak az Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész 49.
pontjában hivatkozott vámtarifaszám alá tartozása, a terméknek a hivatkozott pontban
szereplő szöveges meghatározásnak is meg kell felelnie. Ennek megfelelően az Áfa tv. 3.
számú melléklet I. rész 49. pontjában szereplő házi sertés megnevezésből következően nem
alkalmazható az 5%-os adómérték a vtsz. 0203 alá tartozó vaddisznóból származó
termékekre.
A sertés részek árubesorolásával kapcsolatos tudnivalók
A sertés termékeknek a 2002. évi július 31-én érvényes Kereskedelmi Vámtarifa szerinti
besorolása során a következőkre kell figyelemmel lenni.
A 2. Árucsoportba az élelmezési célra (emberi fogyasztásra) alkalmas hús, vágási
melléktermék és belsőség sorolandó. Ide tartozik minden élelmezési célra alkalmas állat
húsa tőkehúsként, félbehasítva, negyedelve, darabolva, darálva – tehát bármilyen formára
vágva, aprítva -, az alábbiakban felsorolt állapotban:
 frissen (beleértve, ha a húst, vágási mellékterméket és belsőséget a szállítás idejére
ideiglenesen sózással tartósították);
 hűtve, azaz hőmérséklete általában, 0 C° körülire csökkentve;
 fagyasztva, a termék fagyáspontja alá hűtve, azaz teljesen átfagyasztva;
 előzetesen forrázva vagy hasonló módon kezelve, de nem főzve;
 sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve;
 gyengén cukrozva vagy cukros vízzel meglocsolva;
 fehérjét bontó enzimekkel (pl.: papainnal) porhanyósítás céljából kezelve;
 légmentes csomagolásban vannak.
Az emberi fogyasztásra alkalmas húsok, a fenti módokon megmunkálva akkor is a 2.
Árucsoportba sorolandóak, ha azokat állateledel pl.: kutya- vagy macskaeledel előállítására
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használják fel. Azonban az emberi fogyasztásra alkalmatlan húsok nem sorolhatóak a 2.
Árucsoportba.
A fent felsoroltakon túlmenően megmunkált sertés termékek, mint például a fűszerezett
és/vagy főzött húsok a 16. Árucsoportba sorolandóak.
A 2. Árucsoporton belül – az Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész 49. pontja alatt meghatározott
– 0203 vámtarifaszám alá osztályozandó minden házi- és vadsertés húsa – beleértve a
szalonnás sertéshúst és a hasonló zsírral vastagon rétegezett húst, továbbá a zsiradékot
húsréteggel – friss, hűtött vagy fagyasztott állapotban. A vámtarifaszám szövege és a
vámtarifaszámhoz tartozó magyarázó rendelkezések alapján a 0203 vámtarifaszám alá többek
között a következő sertéstermékek osztályozandóak: egész- vagy fél sertés; comb, lapocka és
ezek részei; elülső részek; tarja, karaj és részei; oldalas, dagadó és részei; sertésszalonna
húsréteggel; csontos lábszárhús. A 0203 vámtarifaszám alatt meghatározott húsok csonttal és
csont nélkül is a 0203 vámtarifaszám alá sorolandóak.
A 2. Árucsoport előtti Megjegyzések 2. pontja figyelembe vételével árubesorolási
szempontból a szóban forgó termékek alatt a következőket kell érteni:
1. Egész vagy félsertés: a levágott egész házi sertést jelenti, amelyet kivéreztettek és
kizsigereltek és amelyről a szőrt és a körmöket eltávolították. A félsertést az egészből
nyerik úgy, hogy kettéválasztják az összes nyaki-, háti-, ágyéki- és keresztcsigolyákat,
a szegycsontot és az ülő-fancsontot az összeköttetés középvonalán keresztül. Az egész
és félsertések értékesíthetőek fejjel, lábakkal, szalonnával, vesékkel, farokkal vagy
rekeszizommal együtt vagy azok nélkül. A félsertések értékesíthetőek a gerincvelővel,
az aggyal vagy a nyelvvel együtt vagy azok nélkül. Kocák vágott teste és félteste
értékesíthető csecsekkel (tejmirigyekkel) vagy azok nélkül.
2. Comb: a félsertés hátulsó (farki) részét jelenti, amely tartalmazza a csontokat,
értékesíthető körömmel, csülökkel, szalonnabőrrel vagy fedőszalonnával együtt vagy
azok nélkül. A combot (lábat) a félsertés többi részéről leválasztják, legfeljebb az
utolsó ágyéki csigolyát tartalmazhatja.
3. Elülső részek: a félsertés elülső (feji) részét jelenti, fej nélkül, amely tartalmazza a
csontokat és értékesíthető a körömmel, a csülökkel, a szalonnabőrrel és a
fedőszalonnával együtt vagy azok nélkül. Az elülső részt a félsertés többi részéről
leválasztják, legfeljebb az 5. háti csigolyát tartalmazhatja. Az elülső rész felső (háti)
része, amely tartalmazhatja a lapockacsontot és az ahhoz csatlakozó izmokat (nyakhús
frissen vagy fejhús sózva) a karaj részének tekintendő, amennyiben leválasztják az
elülső rész alsó (hasi) részéről, pontosan a gerincoszlop alatt elvágva.
4. Lapocka: az elülső rész alsó részét jelenti, amely tartalmazhatja a lapockacsontot és a
rátapadó izmokat, tartalmazza a csontokat és értékesíthető körmökkel, csülökkel,
szalonnabőrrel vagy fedőszalonnával együtt vagy azok nélkül. Amennyiben a
lapockacsontot és a rátapadó izmokat a lapockától elválasztva értékesítik, azokat a
lapocka részeként kell besorolni.
5. Tarja és karaj: a félsertés felső részét jelenti, amely az első nyakcsigolyától a farok
csigolyákig terjed, tartalmazza a csontokat, értékesíthető a szűzpecsenyével, a
lapockacsonttal, a szalonnabőrrel és a fedőszalonnával együtt vagy azok nélkül. A
karajt a félsertés alsó részétől el kell különíteni, pontosan a gerincoszlop menti
vágással.
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6. Oldalas és dagadó: a félsertés alsó részét jelenti, amely a comb és a lapocka között
helyezkedik el, csontokkal együtt vagy kicsontozva, de a szalonnabőrrel és a
fedőszalonnával együtt.
7. Fej: a sertés feje vagy fél feje, aggyal, tokával, nyelvvel vagy ezek részeivel együtt
vagy ezek nélkül. A pofák, az orrkorongok, a fülek, a fejhús – különösen a fej
hátulsórészén található – a fej részének tekintendő.
Az előzőek szerinti fogalmak értelmezésének megkönnyítése érdekében a sertés részeit a
következő illusztrálja:

A 2. Árucsoport vámtarifaszámainak szövege alapján a sertés élelmezési célra alkalmas
vágási mellékterméke és belsősége frissen hűtve vagy fagyasztva nem osztályozható a 0203
vámtarifaszám alá, azt a 0206 vámtarifaszám alá kell besorolni. A 0206 vámtarifaszám alá
többek között a következő vágási melléktermékek és belsőségek sorolandóak: fej és annak
részei (pl.: fül, orr stb.), köröm és láb, mely a csülköt nem tartalmazza, farok, szív, nyelv,
rekeszizom, nagy cseplesz, nyak, csecsemőmirigy, máj, vese, tüdő, velő, húsos csont (amely
főként csontot tartalmaz).
Meg kell azonban említeni, hogy bár a fej és annak részei általánosságban mellékterméknek
tekintendők, azonban a 2. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2. C) pontja
figyelembevételével a fej elülső rész kicsontozott húsa (amely tartalmazza a tokát) frissen,
hűtve és fagyasztva a 0203 vámtarifaszám alá osztályozható.
A 2. Árucsoport vámtarifaszámainak szövege és az azokhoz tartozó magyarázó megjegyzések
alapján a húsréteget tartalmazó sertésszalonna, frissen, hűtve vagy fagyasztva a 0203
vámtarifaszám alá osztályozandó. Amennyiben azonban a sertésszalonna húsréteget nem
tartalmaz úgy akár frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy
füstölve is a 0209 vámtarifaszám alá kell osztályozni. A kiolvasztott sertésszalonnát
(sertészsír) a 1501 vámtarifaszám alá szükséges osztályozni. A sertészsír kisütéséből
származó töpörtyűt a 2301 vámtarifaszám alá kell osztályozni.
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Az élelmezési célra alkalmas sertéshús- beleértve a húsréteget tartalmazó sertésszalonnát is vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve a 0210
vámtarifaszám alá osztályozandó.
A 2. Árucsoportban megengedett – a fentiekben részletezett – megmunkálásokon túl egyéb
eljárásnak (pl.: fűszerezés, főzés stb.) alávetett sertéshúst a 16. Árucsoportba kell osztályozni.
Az Árucsoporton belül a kolbász és a hasonló termékek (pl.: májas hurka, véres hurka)
húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből a 1601 vámtarifaszám alá
sorolandóak.
Termék megnevezése
sertéshús darálva, darált marhahússal keverve,
amennyiben a marhahús alkotja nagyobb
százalékban a terméket
sertéshús darálva, frissen hűtve fagyasztva,
darált marhahússal keverve, amennyiben a
sertéshús alkotja nagyobb százalékban a
terméket

Javasolt vámtarifaszám

sertéshús darálva, frissen, hűtve fagyasztva

0203

comb, frissen hűtve, fagyasztva
csontos lábszárhús, frissen hűtve, fagyasztva
csülök, frissen, hűtve, fagyasztva
dagadó, frissen hűtve, fagyasztva
dió (comb része), frissen hűtve, fagyasztva
elülső részek, frissen, hűtve, fagyasztva
karaj csonttal és csont nélkül, frissen, hűtve,
fagyasztva
felsál, frissen, hűtve, fagyasztva
frikandó, frissen, hűtve, fagyasztva
köröm és láb csülökkel, frissen, hűtve fagyasztva
lapocka csonttal és csont nélkül, frissen, hűtve,
fagyasztva
oldalas, frissen, hűtve, fagyasztva

0203
0203
0203
0203
0203
0203

sertésszalonna

szűzpecsenye, frissen, hűtve, fagyasztva
tarja csonttal és csont nélkül, frissen, hűtve,
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frissen, hűtve: 0201
fagyasztva: 0202

0203

0203
0203
0203
0203
0203
0203
sovány húsréteggel, frissen, hűtve,
fagyasztva: 0203
sovány húsréteggel, sózva, sós lében
tartósítva, szárítva vagy füstölve: 0210
sovány húsréteget nem tartalmaz,
frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós
lében tartósítva, szárítva vagy füstölve:
0209
0203
0203

fagyasztva
farok, frissen, hűtve, fagyasztva
fej, frissen, hűtve, fagyasztva
fej elülső részének kicsontozott húsa (amely
tartalmazza a tokát) frissen, hűtve és fagyasztva
fül, frissen, hűtve, fagyasztva
húsos csont (levescsont), frissen, hűtve,
fagyasztva
köröm és láb csülök nélkül, frissen, hűtve,
fagyasztva
máj, frissen, hűtve, fagyasztva
nyelv, frissen, hűtve, fagyasztva
orr, frissen, hűtve, fagyasztva
szív, frissen, hűtve, fagyasztva
tüdő, frissen, hűtve, fagyasztva
velő, frissen, hűtve, fagyasztva
vese, frissen, hűtve, fagyasztva
kolbász
sertéshús darálva, fűszerezve
töpörtyű

0206
0206
0203
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
1601
1602
2301

Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész 49. pontjában foglaltakkal kapcsolatban felmerülő
árubesorolási kérdésekben a NAV Szakértői Intézete (e-mail: szi@nav.gov.hu) ad
tájékoztatást.
[NAV Szakértői intézet 2028794540 – NAV KI Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály
2216954892]
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