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Élő állat (kivéve a 03 főcsoportba tartozókat)
Élő állat (kivéve a 03 főcsoportba tartozókat)
Hús és húskészítmény
Marhahús, friss, hűtött vagy fagyasztott
Egyéb hús és ehető belsőség, friss hűtött vagy fagyasztott (kivéve az emberi
fogyasztásra alkalmatlan húst és belsőséget)
Hús és ehető belsőség, sózott, pácolt, szárított vagy füstölt
Hús és ehető belsőség, elkészített vagy tartósított, m.f.n.t.
Tejtermék és tojás
Tej, tejszín és tejtermék (kivéve a vajat és a sajtot)
Vaj és tejből nyert más zsír és olaj
Sajt és túró
Tojás és tojássárgája, friss, szárított vagy másképpen tartósított, édesítéssel
vagy a nélkül; tojásfehérje
Hal, rák, puhatestű állat és ezekből készítmény
Hal, friss (élő vagy nem élő), hűtött vagy fagyasztott
Hal, szárított, sózott vagy pácolt; füstölt hal (ideértve a füstölés előtt vagy
alatt főzött halat is); emberi fogyasztásra alkalmas halliszt és halpogácsa
(pellet)
Héjas állat, puhatestű állat és gerinctelen vízi állat, héjban vagy a nélkül, friss
(élő vagy nem élő), hűtött, fagyasztott, szárított, sózott vagy pácolt; héjas
állat héjban, gőzölve vagy vízben főzve, hűtött, fagyasztott, szárított, sózott, pácolt is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)
héjas állatból és gerinctelen vízi állatból
Halból, héjas állatból, puhatestű állatból és egyéb gerinctelen vízi állatból készítmény vagy konzerv, m.f.n.t.
Gabona és gabonakészítmény
Búza (beleértve a tönkölyt is) és kétszeres, őröletlen
Rizs
Árpa, őröletlen
Kukorica (főzni való csemegekukorica nélkül), őröletlen
Őröletlen gabona (a búza, a rizs, az árpa és a kukorica kivételével)
Búzaliszt, búzadara, kétszeres liszt
Liszt és dara egyéb gabonaféléből
Gabona- és lisztkészítmény
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Zöldségféle és gyümölcs
Zöldségféle, friss, hűtött, fagyasztott vagy egyszerűen tartósított (beleértve a
szárított hüvelyest); gyökér, gumó és egyéb ehető zöldségféle, m.f.n.t., friss
vagy szárított
Zöldségféle, gyökér és gumó, feldolgozott vagy tartósított, m.f.n.t.
Gyümölcs és dió (az olajos dió kivételével), friss vagy szárított
Tartósított gyümölcs és gyümölcskészítmény (a gyümölcslé kivételével)
Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldségféléből készült lé, nem erjesztve, alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása
nélkül is
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Cukor, cukorkészítmény és méz
Cukor, melasz és méz
Édesipari termék
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Kávé, tea, kakaó, fűszer és ezekből készítmény
Kávé és kávépótló
Kakaó
Csokoládé és egyéb kakaótartalmú élelmiszerkészítmény, m.f.n.t.
Tea és matétea
Fűszer

081

Állati takarmány (őröletlen gabona nélkül)
Állati takarmány (őröletlen gabona nélkül)

091
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Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény
Margarin és étkezési zsiradék
Táplálkozásra alkalmas termék és készítmény, m.f.n.t.
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Ital és dohány
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Ital
Alkoholmentes ital, m.f.n.t.
Alkoholtartalmú ital
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Dohány és dohányáru
Feldolgozatlan dohány; dohányhulladék
Feldolgozott dohány (dohánypótló-tartalommal is)

12
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Nem étkezési célú nyersanyag (fűtőanyag kivételével)
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Nyersbőr és kikészítetlen szőrme
Nyersbőr (szőrmésbőr kivételével)
Kikészítetlen szőrme (beleértve fej, farok, láb és más részek vagy vágott darabok, amelyek szűcsáruként felhasználhatók), kivéve a 211 csoportba tartozó nyersbőrt
Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs
Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs félig száradó növényi olajok
előállítására (magliszt és -dara kivételével)
Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs, egészben vagy zúzva, egyéb száradó
növényi olajok előállítására (beleértve az olajos mag- és olajtartalmú gyümölcslisztet és -darát, m.f.n.t.)
Nyersgumi (beleértve a szintetikus gumit és a gumiregenerátot)
Természetes gumi, balata, guttapercha, guayule, csíkle és hasonló természetes
gumi, alapanyag formában (beleértve a látexet) és lap, lemez vagy szalag
alakban
Szintetikus gumi; gumiregenerát; lágygumi hulladék, törmelék és forgács
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Parafa és fa
Természetes nyers parafa és parafahulladék (beleértve a természetes parafatömböt és lemezt)
Tűzifa (fahulladék kivételével) és faszén
Faforgács vagy hasonló részek és fahulladék
Gömbfa kérgezetten, vagy négy oldalán durván faragva is
Egyszerűen megmunkált fa és vasúti talpfa

251

Cellulóz és papírhulladék
Cellulóz és papírhulladék
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Textilrost és textilrost-hulladék (a fonalnak vagy szövetnek feldolgozott nélkül)
Selyem
Pamut
Juta és egyéb textilháncsrost m.f.n.t, nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva;
kóc vagy hulladék ezekből a rostokból (beleértve a fonalhulladékot és a
foszlatott anyagot is)
Növényi textilrost (a pamut és a juta kivételével), nyersen vagy feldolgozva,
de nem fonva; növényi textilrost-hulladék
Fonásra alkalmas szintetikus szál
Egyéb fonásra alkalmas műszál; műszálhulladék
Gyapjú és egyéb állati szőr (a gyapjú fésült szalaggal együtt)
Használt ruházati cikk és egyéb használt textiltermék; rongy
Természetes trágya, műtrágya-alapanyag, az 56 főcsoportba tartozók kivételével
és ásványi nyersanyag (a szén, a kőolaj és a drágakő kivételével)
Természetes trágya, műtrágya alapanyag, az 56 főcsoportba tartozók kivételével
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Kő, homok és kavics
Kén és pörköletlen vaspirit
Természetes csiszolóanyag, m.f.n.t. (beleértve az ipari gyémántot)
Egyéb ásványi nyersanyag
Fémtartalmú érc és fémhulladék
Vasérc és dúsított vasérc
Vas- és acélhulladék; ingot újraolvasztott hulladék vasból vagy acélból
Rézérc és dúsított rézérc; nyers réz, cementréz
Nikkelérc és dúsított nikkelérc; nikkeleskő, zsugorított nikkeloxid és egyéb
közbenső nikkel-kohászati termék
Bauxit és dúsított érc (beleértve a timföldet)
Uránium- és tóriumérc, dúsított is
Alapfém érc és dúsított érc, m.f.n.t
Színesfém hulladék és törmelék, m.f.n.t.
Nemesfémek érce, dúsítva is; nemesfém-hulladék, -törmelék, -hulladékpor
(arany kivételével)
Állati és növényi eredetű nyersanyag, m.f.n.t.
Állati eredetű nyersanyag, m.f.n.t.
Növényi eredetű nyersanyag, m.f.n.t.
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Ásványi fűtőanyag, kenőanyag és hasonló anyag
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Szén, koksz és brikett
Kőszén, porítva is, de nem brikettezve
Brikett, barnaszén, lignit és tőzeg
Koksz és félkoksz (faszén is) kőszénből, barnaszénből, lignitből vagy
tőzegből, brikettezve is; retortaszén
Kőolaj, kőolajtermék és hasonló anyag
Nyers kőolaj és bitumenes ásványból előállított nyersolaj
Kőolajból és bitumenes ásványból előállított olaj (a nyersolaj kivételével);
másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70
tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványból nyert olajat
tartalmaz, és amelynek ez az olaj a lényeges alkotórésze
Kőolaj-lepárlási melléktermék, m.f.n.t. és hasonló anyag
Természetes és mesterséges gáz
Cseppfolyósított propán és bután
Földgáz, cseppfolyósított is
Benzingáz és egyéb gáznemű szénhidrogén, m.f.n.t.
Világítógáz, vízgáz, generátorgáz és hasonló gáz, a benzingáz és az egyéb
gáznemű szénhidrogén kivételével
Villamos energia
Villamos energia

Állati és növényi olaj, zsír és viasz
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Állati olaj és zsír
Állati olaj és zsír
Állandó növényi zsír és olaj, nyers, finomított vagy frakcionált
Állandó növényi zsír és olaj, „lágy”, nyers, finomított vagy frakcionált
Állandó növényi zsír és olaj, nyers, finomított vagy frakcionált, a „lágy” kivételével
Feldolgozott állati vagy növényi zsír és olaj; állati vagy növényi eredetű viasz;
étkezésre alkalmatlan keverék és készítmény
Feldolgozott állati vagy növényi zsír és olaj; viasz; étkezésre alkalmatlan
keverék és készítmény állati vagy növényi zsírból vagy olajból, m.f.n.t.
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Vegyiáru és hasonló termék, m.f.n.t.
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Szerves vegyi termék
Szénhidrogén, m.f.n.t. és ennek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozó származéka
Alkohol, fenol, fenolalkohol és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozó
származéka
Karbonsav és anhidridje, halogenidje, peroxidja és peroxisava; ezek halogén-,
szulfo-, nitro- vagy nitrozó származéka
Nitrogénfunkciós vegyület
Szerves-szervetlen vegyület, heterociklikus vegyület, nukleinsav és sója, szulfonamid
Egyéb szerves vegyi termék
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Szervetlen vegyi termék
Szervetlen kémiai elem, oxid és halogén só
Szervetlen sav fémsója és peroxisója
Egyéb szervetlen vegyi termék; nemesfém szerves és szervetlen vegyülete
Radioaktív és hasonló anyag
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Festő-, cserző- és színezőanyag
Szintetikus szerves színezék és színes lakkfesték, szintetikus szerves színezék
és színes lakkfesték alapú készítmény
Festő- és cserzőanyag-kivonat, szintetikus cserzőanyag
Pigment, festék, lakk és hasonló anyag
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Gyógyszer és gyógyszerészeti termék
Gyógyszer és gyógyszerészeti termék, az 542 csoportba tartozó kivételével
Kiszerelt gyógyszer (beleértve az állatgyógyászati szert)
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Illóolaj és rezinoid, illatanyag, testápolási-, fényesítő- és tisztítószer
Illóolaj-, illatszer- és zamat-anyag
Illatszer, kozmetikai és testápolási készítmény (szappan kivételével)
Szappan, tisztító- és fényezőszer

562

Műtrágya (a 272 csoportba tartozó kivételével)
Műtrágya (a 272 csoportba tartozó kivételével)
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Műanyag-alapanyag
Etilén polimerje alapanyag formájában
Sztirol polimerje, alapanyag formájában
Vinilklorid vagy egyéb halogénezett olefin polimerje, alapanyag formájában
Poliacetál, egyéb poliéter és epoxigyanta, alapanyag formájában;
polikarbonát, alkidgyanta, poliallilészter és egyéb poliészter, alapanyag
formájában
Egyéb műanyag alapanyag
Műanyag-hulladék és -forgács
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Műanyag, feldolgozott
Műanyag cső, csővezeték, tömlő és ezek szerelvénye
Műanyag lap, lemez, film, fólia és szalag
Műanyag szál, 1 mm-t meghaladó átmérővel, pálca, rúd és profil, felületi
megmunkálással is, de további megmunkálás nélkül
Vegyi anyag és vegyi termék, m.f.n.t.
Rovarölő, patkányirtó-, gombaölő-, gyomirtó-, csírázásgátló- és növényfejlődést-szabályozó szer, fertőtlenítő és hasonló termék, kiskereskedelmi
kiszerelésben, vagy mint késztermék (pl. kénezett szalag, -kanóc és gyertya, légyfogó-papír)
Keményítő, inulin és búza-sikér; albuminos anyag; enyv
Robbanóanyag és pirotechnikai termék
Adalékanyag ásványolajhoz és hasonló termékekhez; folyékony készítmény
hidraulikus átvitelhez; fagyásgátló és jegesedésgátló folyadék; kenőanyag
Különféle vegyi termék, m.f.n.t.
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Feldolgozott termék (főként anyaga szerinti csoportosításban)
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Készbőr, bőrgyártmány, m.f.n.t. és kész szőrmés bőr
Készbőr
Készbőr- és műbőr termék, m.f.n.t.; nyergesáru és lószerszám
Cserzett vagy kikészített szőrmés bőr (beleértve fej, farok, mancs és egyéb
rész vagy vágott darab) összeállítva is (egyéb anyag hozzáadása nélkül), a
848.31-be tartozó kivételével
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Gumigyártmány, m.f.n.t.
Gumitermék (pl. pép, lemez, lap, rúd, fonal, cső gumiból)
Gumiabroncs, cserélhető futófelület, gumiabroncs-tömlővédőszalag és belső
tömlő minden fajta kerékhez
Gumigyártmány, m.f.n.t.
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Parafatermék és fatermék (bútor nélkül)
Parafatermék
Furnérlap, rétegelt lemez, forgácslemez és egyéb megmunkált fa, m.f.n.t.
Fatermék, m.f.n.t.

641
642

Papír, karton, papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült termék
Papír és karton
Méretre vagy formára vágott papír és karton, papír- és kartontermék
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Textilfonal, szövet, textilipari gyártmány, m.f.n.t. és hasonló termék
Textilfonal
Pamutszövet (keskenyáru és speciális szövet kivételével)
Szintetikus szálból készült szövet (keskenyáru és speciális szövet kivételével)
Egyéb szövet
Kötött vagy hurkolt kelme (beleértve körkötött termék, m.f.n.t., bolyhos- és
csipketermék), m.f.n.t.
Tüll, csipke, hímzett termék, szalag, paszomány és egyéb rövidáru
Különleges fonal, különleges szövet és hasonló termék
Késztermék, teljesen vagy főként textilanyagból, m.f.n.t.
Padlóburkolat stb.
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Nem-fémes ásványból készült termék, m.f.n.t.
Mész, cement és egyéb építőanyag (üveg és agyag kivételével)
Építőanyag agyagból és tűzálló építőanyag
Ásványi anyagból készült termék, m.f.n.t.
Üveg
Üvegáru
Kerámia termék
Igazgyöngy, drágakő és féldrágakő, megmunkált vagy megmunkálatlan
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Vas és acél
Nyersvas, tükörnyersvas, vasszivacs, vas- és acélszemcse és -por, ferroötvözet
Ingot és más elsődleges formájú vas és acél

65
651
652
653
654
655

66

67
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Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, lemezelés, plattírozás
vagy bevonat nélkül
Síkhengerelt termék, vasból vagy ötvözetlen acélból, lemezelve, plattírozva
vagy bevonva
Síkhengerelt termék, ötvözött acélból
Vas- és acélrúd, szögvas, idomvas és szelvény (beleértve szádacélt)
Vasúti- vagy villamospálya-építőanyag vasból vagy acélból
Vas- és acélhuzal
Cső, csőkészítmény és üreges profil, csőkapcsolórész vasból vagy acélból
Színesfém
Ezüst, platina és a platinacsoportba tartozó egyéb fém
Réz
Nikkel
Alumínium
Ólom
Horgany
Ón
A fémkohászatban alkalmazott különféle színes alapfém és cermet
Fémtermék, m.f.n.t.
Szerkezet és szerkezeti elem, m.f.n.t., vasból, acélból vagy alumíniumból
Tárolásra vagy szállításra használt fémtartály
Huzalból készült termék (a szigetelt elektromos vezeték kivételével) és kerítésanyag
Szeg, csavar, csavaranya, fejescsavar, szegecs és hasonló, vasból, acélból,
rézből vagy alumíniumból
Kézi vagy gépi szerszám
Evőeszköz, késáru és ezek része
Háztartási felszerelés alapfémből és ezek része, m.f.n.t.
Alapfémből készült termék és alkatrésze, m.f.n.t.
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Gép és szállítóeszköz
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Energiafejlesztő gép és berendezés
Vízgőzt vagy egyéb gőzt fejlesztő kazán, túlhevítő vízkazán és kiegészítő berendezése; ezek alkatrésze
Gőzturbina (víz- vagy más gőzüzemű) és ezek alkatrésze, m.f.n.t.
Belső égésű dugattyús motor és ennek alkatrésze, m.f.n.t.
Nem-elektromos erőgép és motor (a 712-be, a 713-ba és a 718-ba tartozó kivételével); az ide tartozó erőgép és motor alkatrésze, m.f.n.t.
Forgóelektromos berendezés és alkatrésze, m.f.n.t.
Energiafejlesztő gép és alkatrésze, m.f.n.t.
Speciális szakipari gép
Mezőgazdasági gép (traktor kivételével) és alkatrésze
Traktor (a 744.14-be és a 744.15-be tartozó kivételével)
Építőipari gép és berendezés; ezek alkatrésze
Textilipari- és bőripari gép; ezek alkatrésze, m.f.n.t.
Papírpépkészítő és papírgyártó gép, papírvágó gép és egyéb papírtermékgyártó gép; ezek alkatrésze
Nyomdaipari és könyvkötő gép; ezek alkatrésze
Élelmiszerfeldolgozó gép (a háztartási gép kivételével); ennek alkatrésze
Egyéb speciális szakipari gép és berendezés; ezek alkatrésze, m.f.n.t.
Fémmegmunkáló gép
Fém- vagy egyéb anyagleválasztással működő szerszámgép
Anyagleválasztás nélkül működő szerszámgép, fém, zsugorított keményfém
vagy cermet megmunkálására
Alkatrész, m.f.n.t. és tartozék önálló használatra vagy főként a 731 és 733
csoportokba tartozó géphez (beleértve a munkadarab- vagy szerszám-befogót, az önnyíló menetmetszőfejet, az osztófejet és egyéb szerszámgép tartozékot); szerszámbefogó bármilyen kéziszerszámhoz
Fémfeldolgozó-gép (a szerszámgép kivételével) és alkatrésze, m.f.n.t.
Általános rendeltetésű ipari gép és berendezés, m.f.n.t. és géprész
Fűtő- és hűtőberendezés, ennek alkatrésze, m.f.n.t.
Folyadékszivattyú mérőszerkezettel is; folyadékemelő; ezek alkatrésze
Szivattyú (a folyadékszivattyú kivételével), légkompresszor vagy egyéb gázkompresszor és ventilátor; elszívó vagy visszavezető kürtő, beépített ventilátorral, szűrővel vagy a nélkül; centrifuga; szűrő- vagy tisztító készülék;
ezek alkatrésze
Mechanikus emelő-, szállítóberendezés és alkatrésze, m.f.n.t.
Nem elektromos gép, szerszám és mechanikus készülék, ezek alkatrésze,
m.f.n.t.
Golyós vagy görgős gördülőcsapágy
Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazánhoz,
tartályhoz és hasonlóhoz, beleértve a nyomáscsökkentő szelepet és a hőszabályozással vezérelt szelepet; ezek alkatrésze
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748

749
75
751
752
759

76
761

762
763
764

77
771
772

773
774
775

Közlőműtengely (beleértve a vezértengelyt és a forgattyús tengelyt) és forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű;
golyóbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más sebességváltó
(beleértve a nyomatékváltót); lendkerék és szíjtárcsa (beleértve az ékszíjtárcsát); tengelykapcsoló és tengelykötés (beleértve az univerzális kötést);
lánc; ezek részei
Nem villamos gépalkatrész és tartozék, m.f.n.t.
Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés
Irodagép
Automatikus adatfeldolgozó gép és egysége; mágneses és optikai leolvasó,
kódolt adatokat adathordozóra átíró és feldolgozó gép, m.f.n.t.
Alkatrész és tartozék (kivéve a fedelet, a szállítótokot és hasonlót), amely alkalmas a 751 és 752-be tartozó géphez kizárólagos vagy főkénti használatra
Híradástechnikai-, hangrögzítő- és lejátszó készülék és berendezés
Televízió-vevőkészülék (beleértve a videomonitort és a video-vetítőkészüléket), rádióműsor-vevőkészülékkel vagy hang-, illetve képfelvevő- vagy lejátszó készülékkel egybeépített is
Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő- vagy -lejátszó készülékkel, illetve
órával egybeépített is
Hangfelvevő- vagy -lejátszó készülék; videó-felvevő és -lejátszókészülék;
előkészített, de felvételt nem tartalmazó média
Híradástechnikai berendezés, m.f.n.t. és alkatrésze, m.f.n.t., a 761, 762, 763
és 764-be tartozó készülék tartozéka
Villamos gép, készülék és műszer, m.f.n.t; ezek villamos alkatrésze (beleértve a
villamos háztartási berendezés nem villamos változatát, m.f.n.t.)
Villamosenergetikai gép (a 716-ba tartozó villamos forgógép kivételével) és
alkatrész
Villamos készülék, villamos áramkör összekapcsolására, védelmére vagy villamos áramkörhöz vagy áramkörbe kapcsolásra (kapcsoló, relé, biztosító,
túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló, túlfeszültség-csökkentő, dugasz,
foglalat, lámpafoglalat és csatlakozó doboz; villamos ellenállás (beleértve
a szabályozó /reosztát/ ellenállást és a potenciométert) a fűtő-ellenállás
kivételével; nyomtatott áramkör; kapcsolótábla-panel (beleértve a
numerikus vezérlésűt), tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb foglalat,
felszerelve két vagy több villamos vezérlésre vagy a villamosság
szétosztására szolgáló kapcsoló, védő vagy a villamos áramkörhöz, illetve
áramkörbe kapcsolatot létesítő készülékkel (kivéve a 764.1-be tartozó
kapcsolókészüléket)
Villamos elosztó-berendezés, m.f.n.t.
Elektronikus diagnosztizáló készülék orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célokra és radiológiai készülék; ezek alkatrésze
Háztartási villamos és nem villamos berendezés, ezek alkatrésze, m.f.n.t.
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776

778
78
781

782
783
784
785
786

79
791
792
793

Hidegkatódos vagy fotókatódos eletroncső (pl. vákuummal, gőzzel vagy gázzal töltött cső, higanygőz-egyenirányítócső, katódsugárcső, televízió-kameracső); dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz; fényérzékeny félvezető eszköz; fénykibocsátó dióda, szerelt piezoelektromos kristály; elektronikus integrált áramkör és mikroszerkezet; ezek alkatrésze
Villamos gép és készülék, m.f.n.t.; ezek alkatrésze,
Közúti jármű (beleértve a légpárnás járművet)
Gépkocsi és egyéb gépjármű, főként személyszállításra tervezve (kivéve a
gépkocsivezetővel együtt számítva tíz vagy több személyt szállító gépjárművet), beleértve a furgont és a versenyautót
Teherszállító gépjármű és különleges rendeltetésű gépjármű
Közúti gépjármű, m.f.n.t.
A 722, 781, 782 és 783 csoportokba tartozó gépjárművek alkatrésze és tartozéka
Motorkerékpár (beleértve a robogót) és kerékpár, gépi meghajtással vagy a
nélkül; rokkantkocsi; ezek alkatrésze
Pótkocsi és félpótkocsi; egyéb jármű, nem motoros; különleges célra tervezett
és felszerelt szállító konténer; ezek alkatrésze
Egyéb szállítóeszköz
Vasúti jármű (beleértve a légpárnás vonatot) és a hozzá tartozó berendezés;
ezek alkatrésze
Légijármű és a hozzá tartozó berendezés; űrhajó (beleértve a műholdat) és űrhajóindító jármű; ezek alkatrésze
Hajó, csónak (beleértve a légpárnás siklóhajót) és úszó berendezés; ezek
alkatrésze
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Különféle feldolgozott termék

8
81
811
812
813
82
821

83
831

84
841

842

843

844

845
846
848

Előregyártott épület; egészségügyi-, épületgépészeti-, fűtési- és világítási szerelvény és készülék, m.f.n.t.; ezek alkatrésze
Előregyártott épület
Egészségügyi-, épületgépészeti-, fűtési szerelvény és készülék, m.f.n.t.
Világítási szerelvény és készülék, m.f.n.t.; ezek alkatrésze
Bútor és bútorelem; ágyfelszerelés, ágybetét, ágybetét-tartó, párna és hasonló
párnázott berendezési tárgy
Bútor és bútorelem; ágyfelszerelés, ágybetét, ágybetét-tartó, párna és hasonló
párnázott berendezési tárgy
Útifelszerelés, kézitáska és hasonló termék
Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, látcsőtáska, fényképezőgép-táska, hangszertáska, szemüvegtok, fegyvertok,
pisztolytáska és hasonló termék; útizsák, piperetáska, hátizsák, kézitáska,
bevásárlótáska, levéltárca, pénztárca, térképtáska, cigarettatárca, dohányzacskó, szerszámtáska, sporttáska, palacktok, ékszertartó, púderdoboz,
evőeszköztartó és hasonló tartó, bőrből, műbőrből, műanyaglapból, textilből, vulkánfíberből vagy papírkartonból, teljesen, illetve nagyrészt ilyen
anyaggal vagy papírral beborítva; pipere-, varró- vagy cipőtisztító
útikészlet
Ruházati cikk és öltözék-kiegészítő
Férfi és fiú felsőkabát, körgallér, zakó, öltöny, blézer, nadrág, rövidnadrág
(sort), ing, alsónemű, hálóing, pizsama és hasonló textiltermék, a kötött és
hurkolt kivételével (kivéve a 845.2-be tartozó terméket)
Női és lányka felsőkabát, pelerin, rövidkabát, kosztüm, pantalló, sort, blúz,
ruha és szoknya, alsónemű, hálóing, pizsama és hasonló textiltermék, a
kötött és hurkolt kivételével (kivéve a 845.2-be tartozó terméket)
Férfi és fiú felsőkabát, körgallér, zakó, öltöny, blézer, nadrág, rövidnadrág
(sort), ing, alsónemű, pizsama, hálóing és hasonló textiltermék, kötött vagy
hurkolt (kivéve a 845.2-be tartozó terméket)
Női és lányka felsőkabát, pelerin, rövidkabát, kosztüm, pantalló, sort, blúz,
ruha és szoknya, alsónemű, hálóing, pizsama és hasonló textiltermék,
kötött vagy hurkolt (kivéve a 845.2-be tartozó terméket)
Egyéb ruházati cikk szövetből, kötött és hurkolt anyagból is, m.f.n.t.
Öltözék-kiegészítő, szövetből, a kötött és hurkolt is, (csecsemő öltözék-kiegészítő nélkül)
Egyéb ruházati cikk és öltözék-kiegészítő, a szövetből készült kivételével;
fejfedő bármilyen anyagból

851

Lábbeli
Lábbeli

871
872

Szakmai-, tudományos-, ellenőrző műszer és készülék, m.f.n.t.
Optikai műszer és készülék, m.f.n.t.; ezek alkatrésze
Orvosi-, sebészeti-, fogászati- vagy állatorvosi műszer és készülék, m.f.n.t.

85

87
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873
874

88
881
882
883
884
885
89
891
892
893
894
895
896
897
898
899

Mérő és számláló, m.f.n.t.; ezek alkatrésze
Mérő-, ellenőrző-, analizáló-, szabályozó műszer és készülék, m.f.n.t.; ezek
alkatrésze
Fényképészeti készülék, berendezés, felszerelés és optikai cikk, m.f.n.t.; óra
Fényképészeti készülék és berendezés, m.f.n.t.; ezek alkatrésze
Fényképészeti és filmtechnikai cikk
Mozifilm, megvilágított és előhívott, hangfelvétellel vagy a nélkül, illetve
csak hangfelvételt tartalmazó
Optikai eszköz, m.f.n.t.
Óra és alkatrésze
Különféle feldolgozott termék, m.f.n.t.
Fegyver és alkatrésze; lőszer
Nyomdaipari termék
Műanyag termék, m.f.n.t.
Gyermekkocsi és alkatrésze; játék- és sportszer
Irodaszer és írószer, m.f.n.t.
Műalkotás, gyűjtemény és régiség
Ékszer, aranyból és ezüstből készült áru, egyéb nemes vagy félnemes
anyagból készült áru, m.f.n.t.
Hangszer, hangszer-alkatrész és -tartozék; hanglemez, szalag és egyéb hangés hasonló felvevő (kivéve a 763 és 883-ba tartozót)
Különféle feldolgozott termék, m.f.n.t.

A SITC-ben máshol fel nem tüntetett termék és ügylet

9

911

Fajta szerint nem osztályozott postai csomag
Fajta szerint nem osztályozott postai csomag

931

Fajta szerint nem osztályozott különleges ügylet és termék
Fajta szerint nem osztályozott különleges ügylet és termék

961

Érme (aranyérme nélkül), a törvényes fizetési eszköz kivételével
Érme (aranyérme nélkül), a törvényes fizetési eszköz kivételével

91

93

96

97
971

Nem fizetési eszköz célját szolgáló arany (aranyérc és dúsított aranyérc kivételével)
Nem fizetési eszköz célját szolgáló arany (aranyérc és dúsított aranyérc kivételével)
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