
TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNYES 18 %-OS ADÓ-
KULCS ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK TARIFÁLIS BE-

SOROLÁSÁRÓL

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. 
törvény módosította az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: 
Áfa tv.) rendelkezéseit.

Ennek értelmében az Áfa tv. adó mértékéről rendelkező 82. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül 
ki:
„(3) A 3/A. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó 
alapjának 18 százaléka.”

I.  AZ    ÁFA TV.    3/A MELLÉKLETE AZ ALÁBBI TERMÉK MEGHATÁROZÁST TAR  -  
TALMAZZA:

A fenti táblázatban négy, vámtarifaszámmal azonosított termékkategóriát találunk. A megfelelő al-
kalmazás érdekében figyelemmel kell lenni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176. 
§ (13) pontjának előírására (illetve ezen bekezdés (a) pontjára), mely kimondja:

„A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény 
kivételével az adótörvények alkalmazásában, az általános forgalmi adó esetében a hivatkozással 
meghatározott termékek … vonatkozásában a) a Kereskedelmi Vámtarifa (vtsz.) 2002. év július 
hó 31. napján hatályos … besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni.”

Az Áfa tv. 3/A mellékletében található vámtarifaszámok alkalmazásához a Kereskedelmi Vámtarifa 
(vtsz.) 2002. év július hó 31. napján hatályos besorolási rend, és ezen időpontban hatályos, a Vám-
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tarifa  Magyarázatról  szóló 23/1990 (XII.  3.)  PM rendelet  (továbbiakban Vámtarifa  Magyarázat) 
áruosztályozási rendelkezései az irányadóak. 

II. A VÁMTARIFA MAGYARÁZAT ÁFA TV. 3/A MELLÉKLETÉBEN SZEREPLŐ TER-
MÉKEKRE VONATKOZÓ ÁRUOSZTÁLYOZÁSI RENDELKEZÉSEIT E TÁJÉKOZTA-
TÓ MELLÉKLETE TARTALMAZZA AZ ALÁBBIAK SZERINT:

1.     számú melléklet:      HR Magyarázat vonatkozó rendelkezései  
2. számú melléklet:      A Vámegyüttműködési Tanács Harmonizációs Rendszer Bizottságának érintett   

áruosztályozási döntései
3. számú melléklet:      KN Magyarázat vonatkozó rendelkezései  
4. számú melléklet:      ÁFA törvény alapján a VPVI által szakvéleményezett   egyes termékek listája  

Bár az Áfa tv. 3/A számú mellékletében négy pontban vannak felsorolva az érintett termékkörök, 
valójában két markánsan elkülöníthető termékkategóriát foglal magába:

1. tej és tejtermékek   (0401; 0402, 0403; 00404 10 és 0404 90; 0405; 0406 vtsz. 2202 90 91; 
2202 90 95; 2202 90 99 vtsz.) lsd. a táblázat 1. - 3. pontjait. 

2. gabona liszt keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek   (1901 (kivéve 1901 
10 00 02); 1903; 1904; 1905 10; 1905 40; 1905 90 vtsz.) lsd. a táblázat 4. pontját.

III.  ÁRUOSZTÁLYOZÁSI SZEMPONTBÓL A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK PÉL-
DÁKKAL ILLUSZTRÁLVA: 

1. Tej és tejtermékek:

0401 –  Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítő anyag hozzáadása nélkül (HRM, 
VTB, KNM)

E vámtarifaszám alá csak azon természetes tej és tejszín tartozik, amely nincs sűrítve, és nem tartal-
maz édesítő anyagot. 
Az ide tartozó tej lehet részben vagy teljesen lefölözve. Nem befolyásolja az ide tartozó termékek 
besorolását,  ha  azokat  fagyasztották  vagy  a  tartósítás  érdekében,  pasztörizálták,  csírátlanították 
vagy másképpen tartósították. Az ide sorolt termék lehet homogenizálva vagy peptonizálva is.
E termékek a természetes tej-alkotórészeken felül (pl. vitaminokkal vagy ásványi sókkal dúsított 
tej) tartalmazhatnak még kis mennyiségű stabilizáló anyagokat (pl. dinátriumfoszfát, trinátriumcit-
rát és kalciumklorid), amelyek megóvják a termék természetes állagát a szállítás ideje alatt, továbbá 
tartalmazhatnak  nagyon  kis  mennyiségű  oxidációgátló  anyagokat  vagy vitaminokat  is,  amelyek 
egyébként nem találhatók meg a termékben. Azonban a hozzáadott anyagok jelenléte nem haladhat-
ja meg azt a mennyiséget, amely következtében a tej és tejszín elveszti eredeti jellegét. 
Ide tartozik továbbá az olyan mesterséges tej és tejszín is, amelynek minősége és mennyiségi össze-
tétele ugyanolyan, mint a természetes terméké. Ide tartozik például az úgynevezett tejporból készí-
tett tej, ha a minősége és összetétele megegyezik a természetes tejével. 

Az anyatej, mint azt a kitétel is rögzíti, nem tartozik a 18 %-os felszámított adómértékű körbe. Az 
anyatej értékesítése az Áfa tv. 85. § (1) d) pontjában foglaltak alapján adómentes.

Tejszínek fajtái:
Zsírtartalom, % (m/m)

Félzsíros tejszín legalább
kevesebb, mint

10
18
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Tejszín legalább
kevesebb, mint

18
45

Extra zsíros tejszín legalább 45
Habtejszín és tejszínhab legalább

kevesebb, mint
28
35

Zsírdús  habtejszín  és  zsírdús  tej-
színhab

legalább 35

Az adott  vtsz.  alá tartozó termékek körében a vtsz. szövegével  összhangban semmilyen édesítő 
vagy ízesítő anyag hozzáadása nem megengedett. Nem megengedett továbbá az adott termékek sű-
rítése sem. Amennyiben ezeket a termékeket sűrítik, vagy édesítő anyagot adnak hozzájuk a 0402 
vtsz. alá kerülnek átsorolásra. Amennyiben viszont édesítő anyagtól eltérő ízesítő anyagot is tartal-
maznak úgy már jellemzően a 2202 vtsz. alá tartoznak és tejzsír tartalmuktól függően a 2202 90 91; 
2202 90 95; 2202 90 99 KN kódok alá sorolandók. Hasonló a helyzet azon tej alapú italokkal is, 
amelyekből egyes természetes tejalkotórészeket (pl.: tejzsír) eltávolítottak, és azt pl. növényi zsírral 
helyettesítették és így a termék elvesztette eredeti tej jellegét.

0402 – Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával (HRM, VTB, 
KNM)

Ide tartozik a tej és tejszín sűrítve (bármilyen megjelenési formában – tubusos megjelenésű sűrű 
pépes állagú, por vagy granulátum alakban is) illetve az a tej és tejszín, amely cukrot vagy más éde-
sítő anyagot tartalmaz,

A tejpor (5 tömegszázalékot meg nem haladó) kis mennyiségű keményítőt is tartalmazhat, főkép-
pen azért, hogy a tejporból készített tej megtartsa természetes fizikai állapotát.
Hasonlóan a 0401 vtsz-nál leírtakhoz, ezen termékekre is igaz, hogy amennyiben édesítő anyagtól 
eltérő ízesítő anyagot is tartalmaznak úgy már jellemzően a 2202 vtsz. alá tartoznak és tejzsír tartal-
muktól függően a 2202 90 91; 2202 90 95; 2202 90 99 KN kódok alá sorolandók. 

0403 – Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, 
cukrozva vagy más édesítő anyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó 
hozzáadásával is (HRM, VTB, KNM)

E vámtarifaszám alá tartozik minden a vámtarifaszám szövegében felsorolt termék: író, aludttej, tej-
föl, joghurt, kefir és minden erjesztett vagy savanyított tej és tejszín sűrítve. A termékek 0403 vtsz. 
alá történő besorolását nem befolyásolja, ha cukrot vagy más édesítő, illetve ízesítő anyagot adnak 
hozzá. A termékek megjelenésüket tekintve lehetnek folyékony, pépes vagy akár szilárd állapotban 
is, lehetnek sűrítve vagy tartósítva. Pl: joghurtpor

Az idetartozó termékek megfelelően előkészített és hőkezelt tejből, (valamint a következő összete-
vőkből: tej, tejsűrítmény, vagy ezek keveréke, tejszín, vaj, tejpor, víz, étkezési só, savópor, tejfehér-
je-koncentrátum, savófehérje-koncentrátum, étkezési kazeinátok, prebiotikumok, vagy azok egy ré-
széből) speciális mikrobatenyészetek hozzáadásával, savanyítással és alvasztással készülnek.
10%-nál (m/m) kisebb zsírtartalom esetén savanyú tejekről, legalább 10% (m/m) és azt meghaladó 
zsírtartalom esetén savanyú tejszínekről beszélünk.
E vámtarifaszám alá tartozik az összes joghurt függetlenül a bennük található édesítő és ízesítő 
anyagtól, amely lehet akár valódi gyümölcs, illetve gyümölcsdarab vagy éppen gyümölcslé kinyeré-
sét követően visszamaradt gyümölcs rost is, de megjelenhet akár lekvár formájában is. A termékek 
besorolásánál megengedett a kakaóval történő ízesítés is. Pl:
- natúr joghurt (bármilyen zsírtartalommal)
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- ízesített joghurt (citrom, eper, málna, meggy, mangó, vanília, kakaó, méz, stb. ízesítéssel cukrozva 
vagy más módon ízesítve is)

0404 – Tejsavó sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; másutt nem emlí-
tett,  természetes  tejalkotórészeket  tartalmazó készítmény cukor vagy más édesítő-
anyag hozzáadásával is (HRM, VTB, KNM) 

Az adott vámtarifaszám alá két fő termékkör tartozik: egyrészt a tejsavó sűrítve, másrészt a termé-
szetes tejalkotórészeket tartalmazó, másutt pontosabban meg nem nevezett termékek, cukor vagy 
más édesítőanyag hozzáadásával is. 

Ide a másutt nem említett,  tej alkotórészekből álló friss- vagy tartósított olyan termék tartoznak, 
amelynek az összetétele nem ugyanaz, mint a természetes terméké. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy ide sorolandóak egyrészt azok a termékek, amelyből egy, vagy több a természetes tejre jellem-
ző alkotórész hiányzik (pl. laktóz mentes tej). Ide sorolandók továbbá azok a termékek is, amelyhez 
természetes tej alkotórészeket adtak pl. azért, hogy fehérjében gazdag terméket nyerjenek).
Azonban, amennyiben a tejet gyakorlatilag természetes alkotóira bontják, úgy az egyes alkotóele-
mek nem ide, hanem jellemzően a saját vámtarifaszámuk alá sorolandók:
- savóból nyert termék, amely szárazanyagban számítva több mint 95 tömegszázalék laktózt tar-

talmaz (1702 vtsz.) 
- albumin (két vagy több savófehérje koncentrátumát is beleértve, amely szárazanyagban szá-

mítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz) (3502 vtsz.)
- globulin (3504 vtsz.).

0405 – Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém) (HRM, VTB, 
KNM)

E vtsz. alá tartozik:

A) Vaj
Ide tartozik a természetes vaj, a savóvaj és a rekonstruált vaj, amelyet kizárólag tejből nyertek, és 
amelynek tejzsírtartalma legalább 80, de nem több mint 95 tömegszázalék, legfeljebb 2 tömegszáza-
lék zsírtalanított szilárdanyag-tartalommal és legfeljebb 16 tömegszázalék víztartalommal rendelke-
zik. Azonban a vaj nem tartalmazhat további emulgeálószereket, de tartalmazhat kis mennyiségben 
nátrium-kloridot, ételszínezékeket, semlegesítő sókat és ártalmatlan tejsavtermelő baktérium kultú-
rákat. A kecske és juh tejéből nyert vaj szintén ide tartozik.

B) Vajkrém (kenhető tejkészítmény)
Ide tartozik a vajkrém (kenhető tejkészítmény), ami olyan kenhető víz-olaj típusú emulziót jelent, 
amelynek zsírtartalma csak tejzsírból áll, a tejzsírtartalom pedig legalább 39, de 80 tömegszázalék-
nál kevesebb. Tartalmazhatnak tetszés szerinti alkotórészeket, úgymint ártalmatlan tejsavtermelő-
baktérium kultúrákat, vitaminokat, nátrium-kloridot, cukrot, zselatint, keményítőt, élelmiszer színe-
zékeket,  aromatikus anyagokat,  emulgeálószereket, sűrítőszereket illetve tartósítószereket. A vaj-
krém osztályozását nem befolyásolja, ha pl. kis mennyiségű fűszert (pl. snidling) is tartalmaz, felté-
ve, hogy az áru megtartja vajkrém jellegét.

C) Tejből nyert más zsírok és olajok
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Ide tartoznak a tejből nyert zsírok és olajok (pl. tejzsír, vajzsír és vajolaj). A vajolaj olyan termék, 
amelyet úgy nyernek, hogy a vajból vagy tejszínből a vizet és más zsírmentes összetevőket kivon-
ják.
Ezen kívül ide tartozik még a víztelenített vaj és a „ghee” (amely legáltalánosabban bivaly- vagy te-
héntejből előállított vajfajta). A vaj és kis mennyiségű illatos konyhakerti fűszernövények, fűszerek, 
eszenciák, fokhagyma, stb. keverékéből álló termékek (feltéve, hogy megtartják az ezen árucsoport-
ba tartozó termékekhez hasonló jellegüket).  Pl: vaj fokhagymával, metélőhagymával, bazsalikom-
mal, rozmaringgal ízesítve.

Fontos, hogy azok a termékek, amelyek tejzsírt egyáltalán nem, vagy 39 tömegszázaléknál kisebb 
mennyiségben tartalmaznak, nem tartozhatnak ide (általában 1517 vagy 2106 vtsz.).

0406 – Sajt és túró (HRM, VTB, KNM)

Ide tartozik mindenfajta sajt, úgymint:
1. Friss sajt (beleértve a savóból vagy íróból készített sajtot is) és túró. A friss sajt érleletlen vagy 
kezeletlen,  amely röviddel  a gyártás  után fogyasztásra  alkalmas  (pl.  Ricotta,  Broccio,  gomolya, 
krémsajt, Mozzarella).
2. Reszelt vagy por alakú sajt. (pl: reszelt Parmesan)
3. Ömlesztett sajt. Ezeket úgy állítják elő, hogy egy vagy többféle sajtot feldarabolnak és összeke-
verik egy vagy többféle más termékkel, mint például tejszínnel vagy más tejtermékkel, sóval, fű-
szerrel, színező anyaggal és vízzel, majd mindezeket összeolvasztják és emulgálják hő- és emulgáló 
vagy savasító szerek (beleértve az olvasztási sót is) segítségével.
4. Kék erezetű sajt (pl. Roquefort, Gorgonzola).
5. Lágy sajt (pl. Camembert, Brie).
6. Félkemény és kemény sajt (pl. Cheddar, Gouda, Gruyére, Parmesan).
A savósajtokat a savó koncentrációjából nyerik, tej vagy tejzsír hozzáadásával. E vtsz. alá csak ak-
kor lehet ezeket osztályozni, ha az alábbi három tulajdonsággal rendelkeznek:

a) a tejzsírtartalom szárazanyagban kifejezve legalább 5 tömegszázalék;
b) a szárazanyag tartalom tömegszázalékban legalább 70%, de nem haladja meg a 85 %-ot;
c) formázott vagy formázható.

0406 vtsz. alá tartozó termékek esetében megengedett a különféle növény, fűszer, hús, hal és rákda-
rabok hozzáadása mindaddig, amíg ez meg nem változtatja a termék sajt jellegét. Azonban a 20 tö-
megszázaléknál több kolbászt, húst, vágási mellékterméket, belsőséget, vért, halat, rákot, rákfélét, 
puhatestű és más gerinctelen víziállatot vagy a felsoroltakból álló bármilyen keveréket tartalmazó 
sajt és túró már nem e vámtarifaszám alá tartozik, hanem a 16. Árucsoportba (pl: kolbásszal töltött 
sajt), mivel ezen esetekben a hozzátét következtében a készítmény elveszti eredeti sajt, illetve túró 
jellegét. Bár a gyakorlati példákat vizsgálva a legtöbb esetben elég kicsi ennek a valószínűsége. 
A 18. Árucsoport előtti megjegyzés a 4. Árucsoportba tartozó termékeken belül csak a 0403 vtsz. 
alá tartozó termékek esetében engedi meg a kakaó hozzáadását. Ezért ezen kívül minden más ka-
kaótartalmú vagy kakaóval bevont termék árubesorolása megváltozik.
Pl. a túrórúdi, mint csokoládéval bevont termék nem osztályozható a 0406 vtsz alá, hanem a 1806 
vtsz alá sorolandó. Hasonló a helyzet a kakaó tartalmú sajtoknál pl. Mese sajt, ami szintén kakaótar-
talma következtében a 1806 vtsz alá tartozik.

2202 90 91 –      2202 90 99   Ízesített tej (HRM, VTB, KNM)

Ide tartoznak a fogyasztásra kész ízesített tejek, mint pl. vaníliás tej, karamellás tej, kakaó, és min-
den más hasonló módon ízesített tej alapú ital, amely az ízesített jellegéből adódóan a 0401 vtsz. 
alól ezen alszámok alá kerül átsorolásra.
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Ide tartozik, továbbá pl. a tejeskávé (amennyiben olyan mennyiségű tejet tartalmaz, hogy a tej adja 
a lényeges jellegét és a kávé csak ízesítőnek minősül) valamint a legfeljebb 0,5 térfogat százalék al-
koholt tartalmazó ízesített tej jellegű koktélok.

Az ízesített tej alapú készítményeknek a készítményben az élelmiszeripari gyakorlat szerint találha-
tó tej mennyiségére tekintettel három fő kategóriája van:
Ízesített tejkészítmények
Olyan készítmények, amelyeket tejből, ízesítőanyagok, továbbá színezékek és egyéb adalékanyagok 
hozzáadásával állítottak elő. Az ízesített késztermékben a tejhányad legalább 70% (m/m) legyen.
A termék nem tartalmazhat olyan összetevőt, amely a tej komponenseinek helyettesítésére szolgál.
Tejalapú italok
Olyan készítmények, amelyekben a tejhányad legalább 50% (m/m), de nem éri el a 70%-ot (m/m), 
és az előállításukhoz savót, írót, permeátumot, esetleg vizet vagy ezek keverékeit, ízesítőanyagot, 
továbbá szükség szerint színezékeket és egyéb adalékanyagokat is felhasználnak.
Savó-, író- és permeátumalapú italok
Olyan készítmények, amelyekben a tejhányad nem éri el az 50% (m/m)-ot, és az előállításukhoz sa-
vót, írót, permeátumot, esetleg vizet vagy ezek keverékeit, továbbá ízesítőanyagot, továbbá szükség 
szerint színezékeket és egyéb adalékanyagokat is felhasználnak.

Azonban a fenti három kategóriából – hiába tartoznak ugyan azon termékazonosító vámtarifaszám 
alá – az Áfa tv. 3/A mellékletének 3. pontjának szövegére tekintettel („Ízesített tej”) csak az „Ízesí-
tett tejkészítmények” kategóriának megfelelő összetételű termékek tartoznak a kedvezményes 18 
%-os adókörbe.

2. Gabona liszt keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek

Ezek közé a termékek közé általában élelmiszernek használt  számos olyan  készítmény tartozik, 
amelyeket közvetlenül a gabonából, malomipari termékből, gyümölcs- és zöldséglisztből, vagy a 
0401-0404 vtsz-ok alá tartozó termékekből készítenek.
Meg kell azonban jegyezni, hogy e termékekhez kapcsolódóan a "kakaó" kifejezés a kakaó minden 
formájára vonatkozik, beleértve a krém és a szilárd formát is.

1901 – Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivo-
natból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy 
teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tar-
talmaz; a 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élel-
miszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 
tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz (HRM, VTB, KNM)

A vámtarifaszám szövege számos kritériumot tartalmaz az ide tartozó termékek kakaótartalmára vo-
natkozóan. A 1901 vtsz. alá tartozó termékek tekintetében egy termék kakaópor tartalmát a teobro-
min- és koffein tartalom összegének 31-es faktorral történő megszorzásával kell kiszámítani.

A lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből  vagy malátakivonatból álló, teljesen zsírtala-
nított anyagra számítva legalább 40 tömegszázalék kakaót tartalmazó élelmiszer-készítmény, vala-
mint a 0401-0404 vtsz-ok alá tartozó árukból álló, teljesen zsírtalanított anyagra számítva legalább 
5 tömegszázalék kakaót tartalmazó élelmiszer-készítmény - tekintettel arra, hogy ezen termékeknél 
már a kakaó a meghatározó az áru osztályozása szempontjából - nem ide, hanem a 1806 vtsz alá so-
roljuk.
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A fentiek figyelembevételével ide tartozik a  gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos mó-
don kiszerelve, ha azt a vámtarifaszám szövegében meghatározottak szerint állítják elő, és a maláta-
kivonat, a malomipari termék, valamint ha a 0401-0401 vtsz alá tartozó termék adja a készítmény 
lényeges jellemzőjét (ellenkező esetben a termék jellemzően a 16.; 20. vagy 21. Árucsoportba soro-
landó).  E készítményeket  használhatják italok,  pépek, pürék készítéséhez tejjel  vagy vízzel való 
egyszerű összekeveréssel, vagy azokban történő főzéssel, továbbá hasonló készítmények előállításá-
ra.
Nem tartozik azonban a 18 %-os felszámított adómértékű körbe a 1904 10 00 02 vtsz alá tartozó  
„Kiszerelt gyógyhatású humán tápszer”( 5 %-os adómérték alá tartozik).

Ide tartoznak a lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállí-
tott, másutt nem említett élelmiszer-készítmények (amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított 
anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaznak) amelyek lényeges jelle-
güket ezektől az anyagoktól nyerik, még akkor is, ha ezek az anyagok a készítményekben sem súly, 
sem térfogat szerint nincsenek túlsúlyban. Pl: ide tartozik többek között valamennyi, kenyér, péksü-
temény nyers formában, amennyiben az még nem került elősütésre sem. Ilyenek a fagyasztott for-
mában kapható rétesek, pogácsák, csokoládés-, mogyorós-, vaníliás tekercsek, fagyasztott kenyér, 
kifli és zsömle és más hasonló termékek.

Ehhez a fő alapanyagokhoz más anyagok is hozzáadhatók, mint a tej, cukor, tojás, kazein, albumin, 
zsír, olaj, fűszer, sikér /glutin/, festékanyag, vitamin, gyümölcs vagy más anyag, amely a készít-
mény tápértékét emeli, vagy kakaó is a fenti kritériumokkal összhangban.

A 0401-0404 vtsz.  alá  tartozó  árukból  készített,  másutt  nem említett  élelmiszer-készítményeket 
(amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb meny-
nyiségben tartalmaznak) a 0401-0404 vtsz-ok alá tartozóktól az különbözteti meg, hogy az e vámta-
rifaszám alá tartozók a természetes tej alkotórészeken kívül olyan más adalékanyagokat is tartal-
mazhatnak, amely a 0401-0404 vtsz-ok alá tartozó termékekben nem lehet. Vagyis másodlagos al-
kotóelemeket, mint pl. gabonaőrleményt és élesztőt is tartalmaznak, és az egyes tejalkotórészt pl. 
növényi zsírral helyettesítették.

Ide tartoznak többek:
- A sodó, puding, desszert, fagylalt vagy hasonló készítmények előállításához való por, ha azt 

liszt, keményítő, malátakivonat vagy a 0401-0404 vtsz.-ok alá tartozó termékek felhasználá-
sával készítették, egyéb esetben általában 2106 vtsz alá osztályozandó. Ehhez kapcsolódóan 
külön figyelmet kell fordítani a már fogyasztásra kész tej alkotórészekből álló fagylaltra és 
más ehető jégre, ami a 2105 vtsz. alá tartozik.

- A maláta alapú esetlegesen vitaminnal és ásványi-anyaggal dúsított tejport és sok esetben 
kakaóport is tartalmazó instant italporok.

- Előre elkészített tészták, amelyek lényegében cukrozott gabonalisztből, zsiradékból, tojásból 
és gyümölcsből állnak.

- A nyers pizza feltéttel is. Viszont az elősütött vagy megsütött pizza már nem ide, hanem a 
1905 vtsz. alá tartozik.

Bár összetételük a fenti termékekéhez hasonló, azonban nem tartoznak a 18 %-os adókörbe a 
száraztészták, melyek a 1902 vtsz alá sorolandók.

1903 – Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és ha-
sonló formában. (HRM, VTB, KNM)

Ezeket a termékeket a manióka-keményítőből /tápióka/, a szágó-keményítőből /szágó/, a burgonya-
keményítőből /farióka, burgonya tápióka, burgonyaszágó/, vagy más hasonló keményítőből /arrow-
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root, szálepgyökér, jukka stb./ készítik és levesekhez, pudingokhoz és diétás ételkészítményekhez 
használják.

1904 – Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer /pl. kukorica-
pehely/; másutt nem említett gabona /a kukorica kivételével/ szem formában, pehely 
formában vagy más megmunkált szem formában /a liszt, a dara és a durva őrlemény 
kivételével/, előfőzve vagy másképp elkészítve (HRM, VTB, KNM) 

Ide tartoznak többek között azok az élelmiszer-készítmények amelyeket gabonaszemekből /kukori-
ca, búza, rizs, árpa stb./ vagy lisztből vagy korpából készítenek ropogósra pirítással vagy puffasz-
tással.  Gyártásuk  közben  ezekhez  só,  cukor,  melasz,  malátakivonat,  gyümölcs  vagy  kakaó 
adható /ld. az 1. mellékletben az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés /3/ bekezdését és az Általános 
rendelkezéseket/. Ilyen termékek pl. különböző ízesítésű puffasztott kukorica snack.
Hasonló módon ide tartoznak a pirítatlan gabonapehelyből vagy pirítatlan gabonapehelynek pirított 
gabonapehellyel vagy puffasztott gabonával való keverékéből elkészített élelmiszerek is.
Ezeket a termékeket főképpen tejjel vagy anélkül, reggeli ételként használják. Pl: mindenféle, müzli 
különféle aszalt gyümölcs darabokkal, mézzel és más módon ízesítve is.

Ebbe a csoportba tartoznak az előfőzött vagy másképp elkészített gabonafélék szem formában /bele-
értve a törött szemeket is/. Így például ide tartozik az előre teljesen vagy részben megfőzött, majd 
víztelenített rizs, ezek az eljárások megváltoztatják a szem szerkezetét.

Ezekhez  a  termékekhez  más  anyagokat,  például  zöldséget  vagy  ízesítő  anyagokat  is  adhatnak, 
amennyiben ezek az anyagok nem változtatják meg a terméknek a jellegét.

Ide tartozó termékek például a reggeli müzliken és gabonapelyheken túl a különféle ízesítésű müzli 
szeletek is, amelyek sok esetben gyümölcsdarabokat is tartalmaznak és estenként joghurtos mézes 
stb. ízesítést kapnak.

Nem tartozik azonban ide a teljesen zsírtalanított anyagra számítva 6 tömegszázaléknál több kakaót 
tartalmazó vagy csokoládéval bevont termék tekintettel arra, hogy e termékeknél már a kakaó a 
meghatározó az áru osztályozása szempontjából, ezért ezeket az árukat nem ide, hanem a 1806 vtsz 
alá soroljuk.

1905 – Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó-
ostya,  üres  gyógyszerkapszula,  pecsételő  ostya,  rizspapír  és  hasonló  termék (HRM, 
VTB, KNM) 

Ide tartozik minden pékáru, melynek legáltalánosabb alkotórészei a gabonaliszt, kovász és a só, de 
ezeken kívül más anyagokat is tartalmazhatnak, mint például: glutin, keményítő, hüvelyesek lisztje, 
malátakivonat vagy tej, magvak, mint a mák, kömény és ánizsmag, cukor, méz, tojás, zsír, sajt, gyü-
mölcs, bármilyen mennyiségű kakaó, hús, hal, sütőipari "feljavító" anyagok stb. 

Ide tartozik:
- mindenféle kenyér, amely gyakran csak gabonalisztet, kovászt és sót tartalmaz: házi kenyér, búza-
kenyér,  fehér  kenyér,  félbarna  és  barna  kenyér,  rozsos  kenyér,  rozskenyér,  többmagvas,- 
búzacsírás,- olajosmagvas,- szójás,- korpás,- burgonyáskenyér, Erzsébet kenyér, stb …
- pékáru: zsemlevekni, zsemlecipó, magos zsemle, zsemle, tejes és sós,- vajaskifli, uzsonnarúd, ka-
kaós és fonott kalács,  finom-fonott kalács, foszlós kalács,  sajtos stangli, kakaós,- pizzás,-vaniliás-
csiga,  briós,  puffancs,  bukták,  kakaós  és  márványkuglóf,  szerelmes  levél,  túrós  batyu,  almás,- 
meggyes,- fahéjas,- túrós,- káposztás,- barackos rétes, tepertős,- vajas,- túrós,- sajtos pogácsa, leve-
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les rúd, leveles pogácsa, rongyos kifli, túrós és lekváros táska, leveles csigák, búrkiflik, a tiroli réte-
sek stb.…
- kétszersült és hasonló pirított termékek, szeletelve vagy őrölve is, vaj vagy egyéb zsiradék, cukor, 
tojás vagy más tápláló anyag hozzáadásával is.
- Mézeskalács és hasonló gyakran rugalmas állagú termékek. Édesítő anyagként pl. méz, szőlőcu-
kor, invertcukor, finomított melasz kerül felhasználásra. A mézeskalács néhány fajtája csokoládéval 
borított, vagy zsírból és kakaóból készített öntettel bevont is lehet. Más fajták tartalmazhatnak cuk-
rot is, vagy cukorral bevontak is lehetnek. Egyes esetekben tartalmaznak különféle ízesítésű gyü-
mölcszseléket is.
- mindenféle biscuit általában hosszú ideig sütik, hogy növeljék az eltarthatóságát és jellemzően zárt 
csomagban szerelik ki. Ezek a termékek is lehetnek krémmel töltve csokoládéval részben vagy tel-
jesen bevonva.
- mindenféle ostya. Legtöbb esetben ízesített tölteléket tartalmazó két vagy több ostyarétegből áll, 
amelyet csokoládéval részben vagy teljesen be is vonhatnak. Hasonló jellegű termék a fagylalttöl-
csér is.
- mindenféle  cukrászsütemény és kalács, amelyek jellemzően olyan alkotórészeket tartalmaznak, 
mint a liszt, keményítő, vaj vagy más zsiradék, cukor, tej, tejszín, tojás, kakaó, csokoládé, kávé, 
méz, gyümölcs, likőr, égetett szesz, fehérje, sajt, hús, hal, ízesítők, élesztő vagy más kelesztő anyag.
- az elősütött vagy megsütött pizza mindenféle töltelékkel

VPOP Vámigazgatósága 

Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézete
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET

HR MAGYARÁZAT VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI

4.Árucsoport
Tejtermékek; madártojás; természetes méz; másutt nem említett élelmezési célra alkalmas állati  
eredetű élelmiszer

M e g j e g y z é s e k

(1) A „tej” megnevezés alatt a teljes tejet, a részben vagy teljesen lefölözött tejet kell érteni.
(2) a) a „vaj” kifejezés a természetes vajat, a savóvajat és a rekonstruált vajat jelenti (frissen, sóz-

va vagy avasan, konzervdobozba csomagolva is), amelyet kizárólag tejből nyernek, s tejzsírtartalma 
legalább 80, de nem több mint 95 tömegszázalék, (zsírmentes) tej-szilárdanyag tartalommal és leg-
feljebb 16 tömegszázalék víztartalommal. A vaj nem tartalmaz hozzáadott emulgeálószereket, de 
tartalmazhat nátriumkloridot, ételszínezéket, semlegesítő sókat és ártalmatlan tejsavtermelő-baktéri-
um kultúrákat;

b)  a „kenhető tejkészítmény” (vajkrém) kifejezés olyan kenhető víz-olaj típusú emulziót jelent, 
amely csak tejzsírt tartalmaz; legalább 39, de 80 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben.

(3) A tejsavó sűrítéséből (koncentrációjából) tej vagy tejzsír hozzáadásával nyert terméket, mint 
sajtot a 0406 vtsz. alá kell osztályozni feltéve, hogy az alábbi három tulajdonsággal rendelkezik:

a) tejzsírtartalma szárazanyagban kifejezve legalább 5 tömegszázalék;
b) szárazanyag tartalma tömegszázalékban legalább 70%, de nem haladja meg a 85%-ot;
c) formázott vagy formázható.

(4) Nem tartozik ebbe az árucsoportba:
a)  a savóból nyert termék, amely szárazanyagban számítva több mint 95 tömegszázalék laktózt 

tartalmaz (1702 vtsz.);
b) albumin (két vagy több savófehérje koncentrátumát is beleértve, amely szárazanyagban számít-

va több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz: 3502 vtsz.) vagy globulin (3504 vtsz.).

A l s z á m o s M e g j e g y z é s e k:

(1) A 0404 10 alszám szövegében a „módosított savó” kifejezés olyan terméket jelent, amely savó 
alkotórészekből áll, pl. olyan savót jelent, amelyből a laktózt, fehérjét vagy az ásványi anyagokat 
teljesen vagy részben kivonták, vagy olyan savót jelent, amelyhez természetes savó alkotórészeket 
adtak, vagy olyan terméket, amelyet természetes savó alkotórészekből kevertek össze.

(2) A 0405 10 alszám szövegében a „vaj” kifejezés nem vonatkozik a víztelenített  vajra és a 
„ghee”-re (0405 90 alszám).

Általános rendelkezések

Ide tartozik:

I. Tejtermék:

A) Tej, pl. a teljes tej és a részben vagy teljesen lefölözött tej.
B) Tejszín.
C) Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl.
D) Tejsavó.
E) Másutt nem említett természetes tej-alkotórészeket tartalmazó termék.
F) Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; vajkrém (kenhető tejkészítmény).
G) Sajt és túró.
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Az előbbi A)-E) pontokban említett termékek a természetes tej-alkotórészeken felül (pl. vitami-
nokkal vagy ásványi sókkal dúsított tej) tartalmazhatnak még kis mennyiségű stabilizáló anyagokat 
(pl. dinátriumfoszfát, trinátriumcitrát és kalciumklorid), amelyek megóvják a termék természetes ál-
lagát a szállítás ideje alatt, továbbá tartalmazhatnak nagyon kis mennyiségű oxidációgátló anyago-
kat vagy vitaminokat is, amelyek egyébként nem találhatók meg a termékben. Az említett termékek 
közül néhány a feldolgozáshoz szükséges kis mennyiségű vegyi anyagot is tartalmazhat (pl. nátri-
umkarbonát); a por és granulátum formájú termékek pedig tömörödésgátló anyagokat (pl. foszfatid, 
amorf szilikondioxid) tartalmazhatnak.

Másrészt nem tartoznak ide a savóból nyert termék, amely szárazanyagban számítva több mint 95 
tömegszázalék laktózt tartalmaz (1702 vtsz.). Egy termék laktózra vonatkoztatott tömegszázaléká-
nak kiszámítása céljából a „szárazanyag” kifejezésbe nem kell beletartozónak tekinteni a szabad vi-
zet és a kristályvizet.

Szintén nem tartozik ide:
a) tejtermék alapú élelmiszerkészítmény (elsősorban: 1901 vtsz.);
b) tejből nyert olyan termék, amelyet a tej egy vagy több természetes alkotórészének (pl. a vajzsi-

radéknak) más anyaggal (pl. olaj zsiradékkal) való helyettesítésével állítanak elő (1901 vagy 2106 
vtsz.);

c) fagylalt és más ehető jég (2105 vtsz.);
d) a 30. Árucsoportba tartozó gyógyszer;
e) kazein (3501 vtsz.), tej-albumin (3502 vtsz.) és a keményített kazein (3913 vtsz.).

II. Madártojás és tojássárgája

III. Természetes méz

IV. Másutt nem említett élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer

0401 Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítő anyag hozzáadása nélkül

0401 10 - Legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal
0401 20 - 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal
0401 30 - 6 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal
Ide tartozik a tej [ahogy azt az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (1) bekezdése meghatározza] és 

a tejszín pasztörizálva, csírátlanítva vagy másképpen tartósítva, homogenizálva vagy peptonizálva 
is; de nem tartozik ide az a tej vagy tejszín, amelyet sűrítettek vagy cukorral vagy más édesítő anya-
gokkal édesítettek (0402 vtsz.), és az aludttej, az erjesztett vagy savanyított tej és tejföl (0403 vtsz.).

Az e vtsz. alá tartozó termékek lehetnek fagyasztva is és tartalmazhatják a jelen árucsoporthoz 
tartozó Általános rendelkezésekben meghatározott adalékanyagokat is. E vtsz. alá tartozik az olyan 
mesterséges tej és tejszín is, amelynek minősége és mennyiségi összetétele ugyanolyan, mint a ter-
mészetes terméké. (vissza)

0402 Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

Ide tartozik a tej [ahogy azt az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (1) bekezdése meghatározza] és 
a tejszín sűrítve (pl. víztelenítve), cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, folyékony, pépes 
vagy szilád állapotban (tömb, por, granulátum formában), tartósítva vagy tejporból készítve is.

A tejpor (5 tömegszázalékot meg nem haladó) kis mennyiségű keményítőt is tartalmazhat, főkép-
pen azért, hogy a tejporból készített tej megtartsa természetes fizikai állapotát.

Nem tartozik ide:
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a) az aludt, erjesztett vagy savanyított tej vagy tejföl (0403 vtsz.);
b) a kakaóval vagy más anyaggal ízesített tejes ital (2202 vtsz.).

Alszámos Magyarázat

a 0402 10, a 0402 21 és a 0402 29 vtsz. alszámokhoz

Nem osztályozható e vtsz. alszámok alá a krém formájú sűrített tej vagy tejszín (0402 91 és 0402 
99 vtsz. alszám). (vissza)

0403 Iró, aludttej, tejföl, joghurt, kefír és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, 
cukrozva vagy más édesítő anyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzá-
adásával is

0403 10 - Joghurt
0403 90 - Más

Ide tartozik az író és minden erjesztett vagy savanyított tej és tejszín, valamint az aludttej, a tejföl, 
a joghurt és a kefir. Az ide tartozó termékek lehetnek folyékony, pépes vagy szilárd (beleértve a fa-
gyasztottat is) állapotban, sűrítve (pl. víztelenítve vagy tömb, por vagy granulátum formában) vagy 
tartósítva.

Az e vtsz. alá tartozó erjesztett tej - kis mennyiségű hozzáadott tejes erjesztőt tartalmazó, a 0402 
vtsz. alá tartozó - tejporból is készülhet azzal a céllal, hogy ezt a kész hústermékekben, vagy mint 
adalékot a takarmányoknál használják fel.

Az e vtsz. alá tartozó savanyított tej - kis mennyiségű hozzáadott savat (beleértve a citromlevet) 
tartalmazó, a 0402 vtsz. alá tartozó - tejporból is készülhet, kristályos formában, amelyből víz hoz-
záadásával aludttej nyerhető.

Az árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezésekben felsorolt adalékanyagokon kívül, az e vtsz. 
alá tartozó termékek tartalmazhatnak cukrot vagy más édesítő anyagot, ízesítő anyagot, diót, gyü-
mölcsöt (beleértve a dzsemet is) vagy kakaót. (vissza)

0404 Tejsavó sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; másutt nem említett, 
természetes tejalkotórészeket tartalmazó készítmény cukor vagy más édesítőanyag hozzáadá-
sával is

0404 10 - Tejsavó és módosított savó, sűrítve is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is
0404 90 - Más

Ide tartozik a tejsavó (ez a tej természetes alkotórésze, amely a zsír és a kazein kivonása után 
megmarad) és a módosított savó (lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzést). Lehetnek 
folyékony, pépes vagy szilárd (ideértve a fagyasztottat is) állapotban, lehetnek továbbá sűrítve (pl. 
por alakban) vagy tartósítva.

Ide tartozik továbbá a másutt nem említett, tej alkotórészekből álló friss vagy tartósított olyan ter-
mék, amelynek az összetétele nem ugyanaz, mint a természetes terméké. Így, ide olyan termék tar-
tozik, amelyből egy vagy több természetes tej alkotórész hiányzik, illetve az olyan termék, amely-
hez természetes tej alkotórészeket adtak (hogy pl. egy fehérjében gazdag terméket, nyerjenek).

A természetes tej alkotórészeken és az árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezésekben felso-
rolt adalékanyagokon kívül az e vtsz. alá tartozó termékek tartalmazhatnak hozzáadott cukrot vagy 
más édesítő anyagot is.

Az e vtsz. alá tartozó por alakú termékek, különösen a savó, kis mennyiségű hozzáadott tejes er-
jesztőt is tartalmazhat, azzal a céllal, hogy ezt a kész hústermékekben, vagy mint adalékot a takar-
mányoknál használják fel.
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Nem tartozik ide:
a) lefölözött tej vagy rekonstruált (tejporból készített) tej, amely minőségi és mennyiségi összeté-

telében megegyezik a természetes tej jellemzőivel (0401 vagy 0402 vtsz.);
b) savósajt (0406 vtsz.);
c) savóból nyert termék, amely szárazanyagban számítva több mint 95 tömegszázalék laktózt tar-

talmaz (1702 vtsz.);
d) természetes tej alkotórészekből álló olyan élelmiszerkészítmény, amelyben más, ebbe az áru-

csoportba nem osztályozható anyagok is vannak (elsősorban 1901 vtsz.);
e) albumin (két vagy több savófehérje koncentrátumát is beleértve, amely szárazanyagban számít-

va több mint  80 tömegszázalék savófehérjét  tartalmaz)  (3502 vtsz.)  vagy globulin  (3504 vtsz.). 
(vissza)

0405 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém)

0405 10 - Vaj
0405 20 - Kenhető tejkészítmények (vajkrém)
0405 90 - Más

E vtsz. alá tartozik:

A) Vaj
Ide kell osztályozni a természetes vajat, a savóvajat és a rekonstruált vajat (frissen, sózva vagy 

avasan, konzervdobozba csomagolva is). A vajat kizárólag tejből nyerhetik, amelynek tejzsírtartal-
ma legalább 80, de nem több mint 95 tömegszázalék, legfeljebb 2 tömegszázalék zsírtalanított szi-
lárdanyag-tartalommal és legfeljebb 16 tömegszázalék víztartalommal rendelkezik. A vaj nem tar-
talmaz további emulgeálószereket, de tartalmazhat nátrium-kloridot, ételszínezékeket, semlegesítő 
sókat és ártalmatlan tejsavtermelő baktérium kultúrákat [lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés 
(2) a) pontját].

A kecske és juh tejéből nyert vaj szintén ide tartozik.

B) Vajkrém (kenhető tejkészítmény)
Ide tartozik a vajkrém (kenhető tejkészítmény), ami olyan kenhető víz-olaj típusú emulziót jelent, 

amelynek zsírtartalma csak tejzsírból áll, a tejzsírtartalom pedig legalább 39, de 80 tömegszázalék-
nál kevesebb [lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés b) pontját]. Tartalmazhatnak tetszés szerin-
ti alkotórészeket, úgymint ártalmatlan tejsavtermelő-baktérium kultúrákat, vitaminokat, nátrium-k-
loridot, cukrot, zselatint, keményítőt, élelmiszer színezékeket, aromatikus anyagokat, emulgeálósze-
reket, sűrítőszereket illetve tartósítószereket.

C) Tejből nyert más zsírok és olajok
Ide tartoznak a tejből nyert zsírok és olajok (pl. tejzsír, vajzsír és vajolaj). A vajolaj olyan termék, 

amelyet úgy nyernek, hogy a vajból vagy tejszínből a vizet és más zsírmentes összetevőket kivon-
ják.

Ezen kívül ide tartozik még a víztelenített vaj és a „ghee” (amely legáltalánosabban bivaly- vagy 
tehéntejből előállított vajfajta), valamint a vaj és kis mennyiségű illatos konyhakerti fűszernövé-
nyek, fűszerek, eszenciák, fokhagyma, stb. keverékéből álló termékek (feltéve, hogy megtartják az 
ezen árucsoportba tartozó termékekhez hasonló jellegüket).

Nem tartoznak ide azonban az olyan zsírtartalmú termékek, amelyek tejzsírt egyáltalán nem vagy 
39 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaznak (általában 1517 vagy 2106 vtsz.). (vissza)

0406 Sajt és túró

0406 10 - Friss (érleletlen vagy különlegesen nem kezelt) sajt, beleértve a savósajtot is és túró

13



0406 20 - Mindenféle reszelt vagy őrölt sajt
0406 30 - Ömlesztett sajt nem reszelve, nem őrölve
0406 40 - Kék erezetű sajt
0406 90 - Más sajt

Ide tartozik mindenfajta sajt, úgymint:
1. Friss sajt (beleértve a savóból vagy íróból készített sajtot is) és túró. A friss sajt érleletlen vagy 

kezeletlen,  amely röviddel  a gyártás  után fogyasztásra  alkalmas  (pl.  Ricotta,  Broccio,  gomolya, 
krémsajt, Mozzarella).

2. Reszelt vagy por alakú sajt.
3. Ömlesztett sajt. Ezeket úgy állítják elő, hogy egy vagy többféle sajtot feldarabolnak és összeke-

verik egy vagy többféle más termékkel, mint például tejszínnel vagy más tejtermékkel, sóval, fű-
szerrel, színező anyaggal és vízzel, majd mindezeket összeolvasztják és emulgálják hő- és emulgáló 
vagy savasító szerek (beleértve az olvasztási sót is) segítségével.

4. Kék erezetű sajt (pl. Roquefort, Gorgonzola).
5. Lágy sajt (pl. Camembert, Brie).
6. Félkemény és kemény sajt (pl. Cheddar, Gouda, Gruyére, Parmesan).
A savósajtokat a savó koncentrációjából nyerik, tej vagy tejzsír hozzáadásával. E vtsz. alá csak 

akkor lehet ezeket osztályozni, ha az alábbi három tulajdonsággal rendelkeznek:
a) a tejzsírtartalom szárazanyagban kifejezve legalább 5 tömegszázalék;
b) a szárazanyag tartalom tömegszázalékban legalább 70%, de nem haladja meg a 85 %-ot;
c) formázott vagy formázható.
A sajt osztályozását nem befolyásolja, ha húst, halat, rákfélék húsát, növényt, fűszert, zöldséget, 

gyümölcsöt, diót, vitamint, lefölözött tejport stb. is tartalmaz, feltéve, hogy az áru megtartja sajt jel-
legét.

A tésztaanyaggal vagy kenyérmorzsával borított sajtok is ide tartoznak, előfőzve is, feltéve, hogy 
megőrzik sajt jellegüket. 
(vissza)

22.Árucsoport  
Italok, szesz és ecet

M e g j e g y z é s e k

/1/ Nem tartozik ebbe az árucsoportba:
a/ az egyébként ebbe az árucsoportba tartozó termék /a 2209 vtsz. alá tartozó kivételével/, amelyet 
konyhai célokra ízesítettek és ezért italként nem fogyasztható /általában 2103 vtsz./;
b/ tengervíz /2501 vtsz./;
c/ desztillált víz, vezetőképes és hasonló tisztaságú víz /2851 vtsz./;
d/ ecetsav, több mint 10 tömegszázalék ecetsavtartalommal /2915 vtsz./;
e/ gyógyszer /30.03 és 30.04 vtsz./;
f/ illatszer, szépség- és testápolószer /33. Árucsoport/.
/2/ Ebben, valamint a 20. és a 21. Árucsoportban a "térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalmat" 
20 °C hőmérsékleten kell megállapítani.
/3/ A 2202 vtsz. szövegében az "alkoholmentes ital" kifejezés olyan italt jelent, amelyben, az alko-
holtartalom térfogatszázalékban kifejezve nem haladja meg a 0,5 térfogatszázalékot. Az alkoholtar-
talmú italokat jellegüknek megfelelően, a 2203-2206 vagy a 2208 vtsz-ok alá kell osztályozni.

Általános rendelkezések

Az ebbe az árucsoportba tartozó termékek a Vámtarifa előző árucsoportjaiba tartozó élelmiszerektől 
teljesen eltérő csoportot képeznek.
Négy fő csoportba sorolhatók:
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A/ Víz, más alkoholmentes italok és jég.
B/ Erjesztett alkoholos italok /sör, bor, almabor stb./.
C/ Lepárolt alkoholos folyadékok és italok /likőrök, égetett szeszes italok, stb./ és etilalkohol.
D/ Ecet és ecetpótlók.
Nem tartoznak ebbe az árucsoportba:
a/ a 4. Árucsoportba tartozó folyékony tejtermékek;
b/ az egyébként ebbe az árucsoportba tartozó termék /a 2209 vtsz. alá tartozó kivételével/, amelyet 
konyhai célokra ízesítettek és ezért italként nem fogyasztható /pl. főző borok vagy főző konyak/ /ál-
talában 2103 vtsz./;
c/ a 3003 és a 3004 vtsz. alá tartozó gyógyszer;
d/ illatszer, szépség és testápolószer /33. Árucsoport/.

2202 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor 
vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá 
tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével

2202 10  - Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet is, cukor vagy  és más édesí-
tőanyag hozzáadásával vagy ízesítve
2202 90  - Más
Ide tartoznak az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés /3/ bekezdésben meghatározott alkoholmentes 
italok, amelyek nem osztályozhatók más vtsz., különösen a 2009 vagy a 2201 vtsz. alá.
/A/ Víz, ásványvíz és szénsavas víz cukor vagy más édesítő, illetve más ízesítő anyag hozzáadásá-
val
Ezen csoportba tartoznak többek között:
/1/ Édesített vagy ízesített ásványvíz /természetes vagy mesterséges/.
/2/ Limonádé, narancsszörp, kóla és hasonló italok, amelyek közönséges ivóvízből állnak, és ame-
lyeket gyümölcslevekkel, eszenciákkal vagy összetett kivonatokkal ízesítenek. Lehetnek édesítve is, 
és esetenként citrom- vagy borkősavat is adagolhatnak hozzájuk. Gyakran széndioxiddal telítik és 
általában palackokban vagy más légmentes tartályokban kerülnek bemutatásra (behozatalra).
/B/ Más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével
Ezen csoportba tartoznak többek között:
/1/ Tamarind nektár, amely víz és cukor hozzáadásával és összekeverésével készült és italként fo-
gyasztható.
/2/ Fogyasztásra kész más alkoholmentes ital, mint pl. tej, kakaó, stb. alapú ital.
Nem tartozik ide:
a/ a folyékony joghurt és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl, kakaó, gyümölcs vagy ízesítő-
anyag tartalommal /0403 vtsz./;
b/ a 1702 vtsz. alá tartozó cukorszirup és a 2106 vtsz. alá tartozó ízesített cukorszirup;
c/ gyümölcs- és zöldséglé, akár italként használják, akár nem /2009 vtsz./;
d/ a 3003 vagy 3004 vtsz. alá tartozó gyógyszer.

(vissza)
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19.Árucsoport
Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék; cukrászati termék

M e g j e g y z é s e k

/1/ Nem tartozik ide:
a/ a 1902 vtsz. alá tartozó töltött termékek kivételével, a 20 tömegszázaléknál több kolbászt, húst, 
vágási mellékterméket, belsőséget, vért, halat, rákot, rákfélét, puhatestű és más gerinctelen víziálla-
tot vagy a felsoroltakból álló bármilyen keveréket tartalmazó élelmiszer-készítmény /16. Árucso-
port/;
b/ állati takarmányozásra szolgáló kétszersült, lisztből vagy keményítőből készült hasonló készít-
mény /2309 vtsz./;
c/ gyógyszer és a 30. Árucsoportba tartozó más termék.
(2) A 1901 vtsz. szövegében:
a) a „durva őrlemény” kifejezés a 11. Árucsoportba tartozó durva gabonaőrleményt jelenti;
b) a „liszt” és a „dara” kifejezés alatt a következőket kell érteni:
1. a 11. Árucsoportba tartozó gabonalisztet és darát; és
2. bármely más árucsoportba tartozó növényi eredetű lisztet, darát és port, kivéve a szárított zöld-
ségből (0712 vtsz.), a burgonyából (1105 vtsz.) és a szárított hüvelyes zöldségből (1106 vtsz.) nyert 
lisztet, darát és port.
/3/ Nem osztályozható a 1904 vtsz. alá a teljesen zsírtalanított anyagra számítva 6 tömegszázaléknál 
több kakaót tartalmazó vagy csokoládéval bevont áru és a 1806 vtsz. alá tartozó kakaót tartalmazó 
más élelmiszer-készítmény /1806 vtsz./.
/4/ A 1904 vtsz. szövegében a "másképp elkészítve" meghatározás alatt  a 10. és 11. Árucsoporthoz 
tartozó Megjegyzésekben, valamint a vtsz-ok szövegében meghatározott feldolgozási módokon túl-
menő eljárásokat kell érteni.

Általános rendelkezések

Ebbe az árucsoportba általában élelmiszernek használt számos olyan készítmény tartozik, amelye-
ket közvetlenül a 10. Árucsoportba tartozó gabonából, a 11. Árucsoporthoz tartozó termékekből, 
vagy más árucsoportokba tartozó élelmiszerlisztekből, darából vagy porból /gabonafélék lisztjéből, 
darájából  vagy  durva  őrleményéből,  keményítőből,  gyümölcs-  és  zöldséglisztből/,  vagy  a 
0401-0404 vtsz-ok alá tartozó termékekből készítenek.
Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (3) bekezdése és a 19.01 vtsz. értelmében egy termék kakaó-
por tartalmát a teobromin- és koffein tartalma összegének 31-es faktorral történő megszorzásával 
kell kiszámítani.
Meg kell  jegyezni,  hogy a "kakaó" kifejezés a kakaó minden formájára  vonatkozik,  beleértve a 
krém és a szilárd formát is.
Nem tartozik ide:
a/ élelmiszer-készítmények /a 1902 vtsz. alá tartozó töltött termékek kivételével/, amelyek 20 tö-
megszázaléknál több kolbászt, húst, vágási mellékterméket, belsőséget, vért, halat, rák és rákfélét, 
puhatestű vagy más gerinctelen víziállatot vagy a felsoroltakból álló bármilyen keveréket tartalmaz-
nak /16. Árucsoport/;
b/ lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból álló, teljesen zsírtala-
nított anyagra számítva legalább 40 tömegszázalék kakaót tartalmazó élelmiszer-készítmény, vala-
mint a 0401-0404 vtsz-ok alá tartozó árukból álló, teljesen zsírtalanított anyagra számítva legalább 
5 tömegszázalék kakaót tartalmazó élelmiszer-készítmény /1806 vtsz./;
c/ pörkölt kávépótló bármilyen arányú valódi kávétartalommal /0901 vtsz./ és más pörkölt kávépót-
ló /pl. pörkölt árpa: 2101 vtsz./;
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d/ sodó, desszert, fagylalt vagy hasonló készítmények előállításához való por, ha az nem liszt, ke-
ményítő,  malátakivonat  vagy  a  0401-0404  vtsz.-ok  alá  tartozó  termékek  felhasználásával 
készült /általában 2106 vtsz./;
e/ lisztből vagy keményítőből készült termék, állati takarmánynak elkészítve /pl. kutyák részére ké-
szült lepény: 2309 vtsz./;
f/ gyógyszer és a 30. Árucsoportba tartozó más áru.

1901 Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonat-
ból előállított,  másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen 
zsírtalanított  anyagra  számítva  40  tömegszázaléknál  kisebb  mennyiségben  tartalmaz;  a 
0401-0404 vtsz.  alá  tartozó  árukból  készített,  másutt  nem említett  olyan élelmiszer-készít-
mény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál ki-
sebb mennyiségben tartalmaz (vissza)

190l 10 - Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve
190l 20 - A 19.05 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez keverék és tészta
190l 90 - Más

I. Malátakivonat

A malátakivonatot a malátának vízben való áztatása útján nyert oldat sűrítésével állítják elő.
Ezt akkor is ide kell osztályozni, ha tömb vagy por alakban többé-kevésbé nyúlós folyadékként ke-
rül behozatalra.
A malátakivonatot lecitin, vitamin, só stb. hozzáadásával is ide kell osztályozni, ha nem minősíthető 
a 30. Árucsoportba tartozó gyógyszernek.
A malátakivonatot főképpen gyermektápszer, diétás vagy konyhai célokra szolgáló termékek készí-
tésére vagy gyógyszerészeti  termékek előállításra használják. Nyúlós folyadék alakjában további 
megmunkálás nélkül felhasználják a sütő- és textiliparban is.
Nem tartozik ide:
a/ a 1704 vtsz. alá tartozó cukorból készült édesség, malátakivonat tartalommal;
b/ sör és más maláta alapú ital /pl. malton/ /22. Árucsoport/;
c/ malátaenzim /3507 vtsz./.

II.  Lisztből, darából, durva őrleményből,  keményítőből vagy malátakivonatból előállított,  másutt  
nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva  
40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz

E vtsz. alá a finomliszt, a dara, a keményítő- vagy malátakivonat alapú sokféle élelmiszer-készít-
mény tartozik, amelyek lényeges jellegüket ezektől az anyagoktól nyerik, még akkor is, ha ezek az 
anyagok a készítményekben sem súly, sem térfogat szerint nincsenek túlsúlyban.
Ehhez a fő alapanyagokhoz más anyagok is hozzáadhatók, mint a tej, cukor, tojás, kazein, albumin, 
zsír, olaj, fűszer, sikér /glutin/, festékanyag, vitamin, gyümölcs vagy más anyag, amely a készít-
mény tápértékét emeli, vagy kakaó is, de az utóbbi csak teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 
tömegszázaléknál kisebb mennyiségben /lásd az árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseket/.
Azok a készítmények azonban, amelyekben a kolbász, hús, vágási melléktermék, hal, rák, rákféle, 
puhatestű vagy más gerinctelen víziállat vagy ezek bármilyen kombinációja a 20 tömegszázalékot 
meghaladja, nem tartoznak e vtsz. alá /16. Árucsoport/.
E vtsz. értelmezése szerint:
/A/ A "liszt" és "dara" kifejezés nemcsak a 11. Árucsoportba tartozó gabonalisztet és darafélét je-
lenti, hanem bármely más árucsoportba tartozó, élelmezésre alkalmas más növényi termékből ké-
szült lisztet, darafélét és port is, mint pl. a szójabab lisztet. Az említett kifejezések azonban nem vo-
natkoznak a szárított zöldségből /0712 vtsz./, burgonyából /1105 vtsz./ vagy szárított hüvelyes zöld-
ségből /1106 vtsz./ készült lisztre, darafélére és porra.
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/B/ A "keményítő" meghatározás alá tartozik mind az át nem alakított keményítő, mind az előko-
csonyásított vagy oldhatóvá tett keményítő, de nem tartoznak ide a más előrehaladottabb állapotban 
levő keményítő termékek, mint pl. a dextrimaltóz.
Az e vtsz. alá tartozó készítmények lehetnek folyékonyak, vagy por-, szemcse-, pépes gyurma vagy 
más szilárd alakban, mint pl. szalag vagy korong.
E készítményeket gyakran használják italok, zabkásaleves, gyermek- és diétás ételek stb. készítésé-
hez tejjel vagy vízzel való egyszerű összekeveréssel, vagy azokban történő főzéssel, továbbá süte-
mények, pudingok, sodók és hasonló konyhai készítmények előállítására.
Felhasználásra kerülnek továbbá az élelmiszeriparban, is mint közbeeső termékek.
Ide tartoznak többek között az olyan termékek, mint:
/1/ A tej, cukor és liszt keverékének víztelenítésével nyert liszt.
/2/ A tojáspor, tejpor, malátakivonat és kakaópor keverékéből álló készítmény.
/3/ Rahat lokum, ami rizslisztből, különböző keményítőkből, savmentes makk lisztjéből, cukorból 
és kakaóporból álló, vaníliával ízesített élelmiszer-készítmény.
/4/ Gabonalisztnek kakaóport tartalmazó gyümölcslisztekkel alkotott, vagy gyümölcsliszteknek ka-
kaóporral alkotott keverékéből összeállított készítmény.
/5/ Tejporból és malátakivonatból, cukor hozzáadásával vagy anélkül összeállított malátás tej és ha-
sonló.
/6/ Gombócok, galuskák, amelyek olyan alkotórészekből állnak, mint a búzadara, gabonaliszt, ke-
nyérmorzsa, zsír, cukor, tojás, fűszer, élesztő, lekvár vagy gyümölcs. Az ehhez hasonló, de burgo-
nyaliszt alapú készítmények azonban a 20. Árucsoportba tartoznak.
/7/ Előre elkészített tészták, amelyek lényegében cukrozott gabonalisztből, zsiradékból, tojásból és 
gyümölcsből állnak /ideértve azokat is, amelyeket különböző formákban szereltek ki vagy végső 
alakra formáztak/.
/8/ Nem sütött (nyers) pizza, pizza tésztalapból áll, amelyet különféle anyagokkal borítanak, pl. sajt, 
paradicsom, olaj, hús, szardella (ajóka). Az elősütött vagy megsütött pizza azonban az 1905 vtsz. 
alá tartozik.
Az árucsoporthoz tartozó Magyarázat Általános rendelkezésén kivételként felsorolt  árukon kívül 
nem osztályozhatók e vtsz. alá még az alábbiak sem:
a/ az önkelesztő liszt és a "dagadó" /előkocsonyásított/ liszt /1101 vagy 1102 vtsz./;
b/ kevert gabonalisztek /1101 vagy 1102 vtsz./, hüvelyes zöldségekből származó lisztek és darák 
keveréke  vagy kevert,  de másképpen nem elkészített  gyümölcslisztek,  darák vagy porok /11.06 
vtsz./;
c/ tészta és kuszkusz /1902 vtsz./;
d/ tápióka és tápiókapótló /1903 vtsz./;
e/ teljesen vagy részben elősütött pékáruk, melyek közül az utóbbiak a fogyasztás előtt további sü-
tést igényelnek /1905 vtsz./;
f/ mártás /szósz/ és ennek készítésére szolgáló készítmény /2103 vtsz./;
g/ leves és erőleves és ezek készítésére szolgáló készítmények, és homogenizált összetett élelmi-
szer-készítmény /2104 vtsz./;
h/ szerkezetileg módosított fehérje termékek /2106 vtsz./;
ij/ a 22. Árucsoportba tartozó italok.

III.  A  0401-0404 vtsz.  alá tartozó  árukból  készített,  másutt  nem említett  élelmiszer-készítmény,  
amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyi-
ségben tartalmaz

Az e vtsz.  alá tartozó készítményeket  a 0401-0404 vtsz-ok alá tartozóktól az különbözteti  meg, 
hogy az ide tartozók a természetes tej alkotórészeken kívül olyan más adalékanyagokat is tartalmaz-
hatnak, amely a 0401-0404 vtsz-ok alá tartozó termékekben nem lehet. A 1901 vtsz. alá például a 
következők tartoznak:
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/1/ Gyermekételnek vagy diétás célra készült por /lásd az árucsoportra vonatkozó Általános rendel-
kezéseket/  vagy folyékony állagú készítmény,  amely tejből és hozzáadott  másodlagos alkotóele-
mekből /pl. durva gabonaőrlemény, élesztő/ áll.
/2/ Olyan tejből készített termék, amelyben egy vagy több tej alkotórészt /pl. a vajzsírt/ más anyag-
gal /pl. olajzsírral/ helyettesítettek. Az e vtsz. alá tartozó termékek lehetnek édesítettek és kakaót is 
tartalmazhatnak. Nem tartozik azonban ide a cukorka jellegű áru /1704 vtsz./, a teljesen zsírtalaní-
tott anyagra számítva 5 tömegszázaléknál több kakaót tartalmazó termék /1806 vtsz./ és ital /22. 
Árucsoport/.
Ide tartoznak a fagylalt készítésére szolgáló keverékek és alapok /pl. porok/, de nem tartozik ide a 
tej alkotórészekből álló fagylalt és más ehető jég /2105 vtsz./.

1903 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hason-
ló formában.

Az e vtsz. alá tartozó élelmezésre alkalmas termékeket a manióka-keményítőből /tápióka/, a szágó-
keményítőből /szágó/, a burgonya-keményítőből /farióka, burgonya tápióka, burgonyaszágó/, vagy 
más hasonló keményítőből /arrowroot, szálepgyökér, jukka stb./ készítik.
A keményítőt vízzel keverik össze, ezzel sűrű tésztát alkot, ezt szűrőbe vagy lyuggatott edénybe he-
lyezik, amelyből cseppekben 120-150 C hőmérsékletre hevített fémlemezre esik. A cseppek kis go-
lyócskákat vagy pelyheket képeznek, amelyek néha töredezettek vagy szemcsések. Egy másik mód-
szernél a keményítőpépet gőzzel hevített üstben gyűjtik össze /agglomerálják/.
A terméket pehely,  szemcse, mag, gyöngy alakban vagy átszitálva, mag vagy hasonló formában 
hozzák  forgalomba.  Ezeket  levesekhez,  pudingokhoz  és  diétás  ételkészítményekhez  használják. 
(vissza)

1904 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer /pl. kukoricape-
hely/; másutt nem említett gabona /a kukorica kivételével/ szem formában, pehely formában 
vagy más megmunkált szem formában /a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével/, előfőz-
ve vagy másképp elkészítve

1904 10  - Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített   élelmiszer
1904 20  - Pirítatlan gabonapehelyből vagy pirított vagy puffasztott gabonapehely keverékéből elő-
állított élelmiszer
1904 30 - Bulgur búza
1904 90  - Más

/A/ Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer /pl. kukoricapehely/

Ebbe a csoportba az élelmiszer-készítmények egész sora tartozik, amelyeket gabonaszemekből /ku-
korica, búza, rizs, árpa stb./ készítenek ropogósra pirítással vagy puffasztással. Ezeket főképpen tej-
jel vagy anélkül, reggeli ételként használják. Gyártásuk közben ezekhez só, cukor, melasz, maláta-
kivonat, gyümölcs vagy kakaó adható /lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés /3/ bekezdését és 
az Általános rendelkezéseket/.
Ide kell osztályozni a hasonló élelmiszereket is, amelyeket lisztből vagy korpából nyernek pirítással 
vagy puffasztással.
A kukoricapelyhet a kukoricaszemekből készítik, de előzetesen a magburkot és a csírát eltávolítják, 
majd a szemeket cukor, só és malátakivonat hozzáadása után gőzzel felpuhítják és pehellyé henger-
lik, majd körforgó /rotációs/ kemencében megpirítják. Ugyanezt az eljárást lehet alkalmazni búza 
vagy más gabonaszemeknél is.
A "puffasztott" rizs és búza szintén ebbe a csoportba tartozik. Ezeket úgy készítik, hogy a szemeket 
nedves, hevített térben nyomás alá helyezik. Majd a nyomást hirtelen megszüntetik és a szemeket a 
hideg levegő hatásának és a normál légköri nyomásnak teszik ki, a szemek az eredeti nagyságuk 
többszörösére terjednek ki.

19



Ebbe a csoportba tartozik továbbá az a ropogós élelmiszertermék is, amelyet úgy készítenek, hogy 
megnedvesített gabona magvakat /egész vagy darabolt/ melegítenek, ezáltal a szemek megduzzad-
nak, majd ezután növényi olaj, sajt, élesztőkivonat, só és mononátrium-glutamát keverékéből álló 
ízesítő anyaggal beszórják azokat. Nem tartozik ide az olyan hasonló termék, amely tésztából ké-
szül, és amelyet növényi olajban kisütnek /1905 vtsz./.

/B/ Pirítatlan gabonapehelyből vagy pirítatlan gabonapehelynek pirított vagy puffasztott gabonával  
való keverékéből elkészített élelmiszer

Ebbe a csoportba a pirítatlan gabonapehelyből vagy pirítatlan gabonapehelynek pirított gabonape-
hellyel vagy puffasztott gabonával való keverékéből elkészített élelmiszerek tartoznak. Ezek a ter-
mékek /melyeket gyakran "müzli"-nek is hívnak/ tartalmazhatnak szárított gyümölcsöket, diófélé-
ket, cukrot, mézet, stb. Általában reggeli ételként fogyasztják őket.

/C/ Bulgur búza

E vtsz. alá tartozik a bulgur búza elkészített szem formában, melynek előállítása során a kemény 
búzaszemeket  megfőzik,  szárítják,  a magburoktól  megfosztják,  vagy hántolják,  majd  összetörik, 
durván őrlik vagy zúzzák, és végül nagy-, illetve kisméretűre rostálják. A bulgur búza egész szemek 
formájában is megjelenhet.

/D/ Gabona, a kukorica kivételével, előfőzve vagy másképp elkészítve

Ebbe a csoportba tartoznak, az előfőzött vagy másképp elkészített gabonafélék szem formában /be-
leértve a törött szemeket is/.  Így például, ide tartozik az előre teljesen, vagy részben megfőzött, 
majd víztelenített rizs, ezek az eljárások megváltoztatják a szem szerkezetét.
A teljes mértékben megfőzött rizst csupán vízbe kell áztatni, majd a fogyasztás előtt felforralni. A 
részben előre megfőzött rizst még 5-12 percig kell főzni, hogy fogyasztható legyen. Ugyancsak e 
vtsz. alá tartozik az előfőzött rizsből álló olyan termék például, amelyhez más anyagokat, például 
zöldséget vagy ízesítő anyagokat adtak, amennyiben ezek az anyagok nem változtatják meg a ter-
méknek, mint rizskészítménynek a jellegét.
Nem osztályozhatók ide azok a gabonaszemek, amelyeket csak a 10. vagy 11. Árucsoportban meg-
engedett eljárásokkal kezeltek vagy munkáltak meg.
Nem tartozik ide továbbá:
a/ az édességnek elkészített gabona /cukorral bevonva, vagy cukorral másképp édesítve: 1704 vtsz./;
b/ a teljesen zsírtalanított anyagra számítva 6 tömegszázaléknál több kakaót tartalmazó vagy csoko-
ládéval bevont termék és a kakaót tartalmazó, a 1806 vtsz. alá tartozó más élelmiszer-készítmény 
1806 vtsz./;
c/ étkezésre elkészített kukoricacső vagy -szem /20. Árucsoport/.

1905  Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóos-
tya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék

1905 10  - Ropogós kenyér /"knäckebrot"/
1905 20  - Mézeskalács és hasonló
1905 30 - Édes biscuit; gofri és ostya:
1905 31 - - Édes biscuit
1905 32 - - Gofri és ostya
1905 40  - Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék
1905 90  - Más

/A/ Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is
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Ide tartozik minden pékáru. Az ilyen áruk legáltalánosabb alkotórészei a gabonaliszt, kovász és a 
só, de ezeken kívül más anyagokat is tartalmazhatnak, mint például: glutin, keményítő, hüvelyesek 
lisztje, malátakivonat vagy tej, magvak, mint a mák, kömény és ánizsmag, cukor, méz, tojás, zsír, 
sajt, gyümölcs, bármilyen mennyiségű kakaó, hús, hal, sütőipari "feljavító" anyagok stb. A sütőipari 
"feljavító" anyagok főként a tészta kidolgozásának megkönnyítését, a kelesztés meggyorsítását, a 
termék jellemzőinek és külső megjelenési formájának megjavítását és eltarthatósági tulajdonságait 
javítják. Az e vtsz. alá tartozó termékek készülhetnek burgonyaliszt, -dara vagy -por alapú tésztából 
is.
E vtsz. alá a következő termékek tartoznak:
/1/ Szokványos kenyér, amely gyakran csak gabonalisztet, kovászt és sót tartalmaz.
/2/ Sikérkenyér, cukorbetegeknek.
/3/ Kovásztalan kenyér vagy macesz.
/4/ Ropogós kenyér /"knäckebrot" néven is ismert/, amely száraz, ropogós kenyér, rendszerint vé-
kony, négyszögletes vagy kerek, felszúrt darabokban csomagolják. A ropogós kenyeret rizs, zab, ár-
pa vagy búzalisztből, -darából vagy -korpából készítik és élesztővel, kovásszal vagy más kelesztő 
anyaggal vagy sűrített levegővel kelesztik. Víztartalma legfeljebb 10 tömegszázalék lehet.
/5/  Kétszersült,  pirított  kenyér  és hasonló pirított  termékek,  szeletelve  vagy őrölve is,  vaj  vagy 
egyéb zsiradék, cukor, tojás vagy más tápláló anyag hozzáadásával is.
/6/ Mézeskalács és hasonlók, szivacsos, gyakran rugalmas állagú termékek, amelyeket rozs- vagy 
búzalisztből készítenek, édesítő anyag /pl. méz, szőlőcukor, invertcukor, finomított melasz/, ízesítők 
és fűszerek hozzáadásával, tartalmazhatnak tojássárgáját vagy gyümölcsöt is. A mézeskalács né-
hány fajtája csokoládéval borított, vagy zsírból és kakaóból készített öntettel bevont is lehet. Más 
fajták tartalmazhatnak cukrot is, vagy cukorral bevontak is lehetnek.
/7/ Perec, morzsolódó, mázzal bevont, sós kekszféle készítmény, amelynek a tésztáját hosszában 
hengeres alakúra készítik és sokszor "B" betű alakra formázzák.
/8/ Biscuit. Rendszerint lisztből és zsiradékból készítik, cukrot vagy az alábbi /10/ bekezdésben em-
lített anyagokból egyeseket adhatnak még hozzá. Hosszú ideig sütik, hogy növeljék az eltarthatósá-
gát és általában zárt csomagban szerelik ki. Számos fajtája van, ilyenek:
/a/ Sima biscuit: amely egyáltalán nem, vagy csak kis mennyiségű édesítő anyagot, de viszonylag 
nagy mennyiségű zsírt tartalmaz; ehhez a fajtához tartozik a tejszínes és a vizes biscuit.
/b/ Édes biscuit: hosszú ideig eltartható finom pékáru, amely lisztből, cukorból vagy más édesítő 
anyagból és zsírból /ezeknek az alkotórészeknek együtt legalább 50 tömegszázaléknak kell lenni az 
alaptésztában/ készül, tartalmazhat sót, mandulát, mogyorót, ízesítőket, csokoládét, kávét stb.-t is. A 
késztermék víztartalma legfeljebb 12 tömegszázalék, zsírtartalma /a tölteléket és a bevonatot nem 
számítva/ legfeljebb 35 tömegszázalék lehet. A kereskedelmi biscuit általában nem töltött, de kivé-
telesen tartalmazhat szilárd vagy más tölteléket /cukor, növényi zsiradék, csokoládé stb./ Csaknem 
mindig iparilag állítják elő.
/c/ Fűszeres és sós biscuit: amelynek rendszerint igen alacsony a szacharóz tartalma.
/9/ Ostya. Könnyű, finom pékáru, amelyet két mintás fémlap között sütnek. Ide tartozik az olyan vé-
kony ostyaáru, amelyet hengerelni lehet, az ízesített tölteléket tartalmazó két vagy több ostyaréteg-
ből álló nápolyi vagy vékony ostya sütemény és a speciális gépen keresztülsajtolt ostyatészta /pl. 
fagylalttölcsér/. A késztermék víztartalma legfeljebb 10 tömegszázalék lehet. A nápolyi lehet cso-
koládéval borított is. Az ostya és a nápolyi hasonló termékek.
/10/ Cukrászsütemény és kalács:  olyan  alkotórészeket tartalmaznak, mint a liszt,  keményítő,  vaj 
vagy más zsiradék, cukor, tej, tejszín, tojás, kakaó, csokoládé, kávé, méz, gyümölcs, likőr, égetett 
szesz, fehérje, sajt, hús, hal, ízesítők, élesztő vagy más kelesztő anyag.
/11/ Liszt nélkül készült bizonyos sütőipari termékek /pl. tojás-fehérjéből és cukorból készült hab-
csók/.
/12/ Crępes és palacsinta.
/13/ Quiche, kagylótésztából és különféle töltelékanyagokból áll, pl. sajt, tojás, tejföl, vaj, só, bors, 
szerecsendió és a quiche lorraine esetében szalonnát vagy sonkát is tartalmaz.
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/14/ Pizza (elősütött vagy megsütött), pizza tésztalapból áll, amelyet különféle anyagokkal boríta-
nak, pl. sajt, paradicsom, olaj, hús, szardella (ajóka). A nem sütött (nyers) pizza azonban az 1901 
vtsz. alá tartozik.
/15/ Ropogós ízesített  élelmiszer-készítmények:  például olyanok,  amelyeket  burgonyaliszt,  -dara 
vagy -por, illetve kukoricadara alapú tésztából, sajtkeveréket, mononátrium-glutamátot és sót tartal-
mazó ízesítő anyagok hozzáadásával, növényi olajban kisütve készítenek el fogyasztásra kész álla-
potba.
Nem tartozik e vtsz. alá:
a/ a 20 tömegszázaléknál több kolbászt, húst, vágási mellékterméket és belsőséget, vért, halat, rákot, 
rákfélét, puhatestű és más gerinctelen víziállatot vagy a felsoroltakból álló bármilyen keveréket tar-
talmazó élelmiszer-készítmény (pl. húspástétomot tartalmazó tészta: 16. Árucsoport),
b/ a 2005 vtsz. alá tartozó termékek.

/B/ Áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék

Ide tartoznak a lisztből vagy keményítőből készült tésztákból - általában - sütött, korong vagy lap 
alakú termékek, amelyeket különböző célra használnak.
Áldozó ostya, vékony korong, ezt nagyon tiszta búzaliszttésztából két vaslemez közötti sütéssel ké-
szítik.
Az üres ostyatok, kapszula, gyógyszerészeti használatra liszt- vagy keményítő-tésztából készített ki-
csi, lapos, csésze. Egymást kiegészítő /dobozt alkotó/ párokban készül.
A pecsételő ostyát sütött, szárított és néha színezett tészta vékony íveiből vágják ki. Ragasztóanya-
got is tartalmazhat.
A rizspapír  lisztből  vagy keményítőből  készült  tésztából  sütött  és  szárított  vékony ívekből  áll. 
Egyes cukrászati termékek, különösen nugát bevonására használják. Nem szabad összetéveszteni az 
un. "rizspapír"-ral, amelyet egyes pálmák belének felszeletelésével állítanak elő /lásd a 1404 vtsz-
hoz tartozó Magyarázatot/. (vissza)
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET

A VÁMEGYÜTTMŰKÖDÉSI TANÁCS HARMONIZÁCIÓS RENDSZER BIZOTTSÁGÁ-
NAK ÉRINTETT ÁRUOSZTÁLYOZÁSI DÖNTÉSEI

0405 20

1.  Kenhető vajzsírkeverék víz-olaj típusú emulzió formájában élelmiszer-ipari felhaszná-
lásra, amely 68,75 tömegszázalék vajolajból, 17 tömegszázalék cukorból, 13 tömegszázalék víz-
ből és 1,25 tömegszázalék kazeinből áll.

Lásd még a 2106 90/18. számú Áruosztályozási rendelkezést is.
2. Az élelmiszeriparban használatos tejzsír keverék, víz az olajban emulzió formájában, amely 

70,4 (száraz anyagra számítva 97,8) tömegszázalék zsírt, 1,06 (száraz anyagra számítva 1,5) tö-
megszázalék fehérjét és 1,3 tömegszázalék tejcukrot tartalmaz, és nedvességtartalma 28,0 tömeg-
százalék. Ezt a kenhető tejkészítményt néha „magas zsírtartalmú krémsajtnak” is nevezik.

3. Az élelmiszeriparban használatos tejzsír keverék, víz az olajban emulzió formájában, amely 
72,5 (száraz anyagra számítva 98,8) tömegszázalék zsírt, 0,996 (száraz anyagra számítva 1,4) tö-
megszázalék fehérjét és 1,4 tömegszázalék tejcukrot tartalmaz, és nedvességtartalma 26,6 tömeg-
százalék. Ezt a kenhető tejkészítményt néha „magas zsírtartalmú krémsajtnak” is nevezik. (visz-
sza)

0406 30 

1. Ömlesztett sajt, amely porrá őrölt sajtnak vajjal, tejsavó porával, nátrium foszfáttal és víz-
zel készített keverékéből annak melegítésével és 2 kg tömegű tömbökbe történő öntésével készül.

0406 90

1. Két könnyű, lágy-érlelésű, kerek Camembert sajt darabot tartalmazó termék (átmérője 
7 cm, magassága 2 cm) kenyérmorzsával borítva és olajban elősütve, mindegyik fehér Mignon-
papírba téve, mindez összecsomagolva műanyag fóliába és 2 adag áfonyadzsemmel kiegészítve. 
(vissza 0406)

1901 20 (vissza)

1. Nem sütött (nyers) pizza, amely pizza tésztaalapból és feltétből áll. A pizza nettó tömege 
580 g és becsomagolták a kiskereskedelmi forgalom számára. Összetevői: búzaliszt,  víz, sajt, 
margarin, gomba, (4,7 tömegszázalék) marhahús, hagyma, paradicsompüré, növényi (olíva) olaj, 
élesztő, só, cukor, lazító anyag, malátakivonat, részlegesen hidrogénezett növényi olaj, módosí-
tott  keményítő,  fokhagyma és fűszerek. Fogyasztás előtt  a pizzát előmelegített  sütőben 15-20 
percig, előmelegítés nélkül 20-25 percig kell sütni.

1901 90

1.  Élelmiszertermékek  gyártásához  használt  készítmény,  amely  burgonyakeményítőből 
(88,5%), maltodextrinből (8,5%), mononátrium-glutamátból (2%) és sóból (1%) áll.

1904 20 (vissza)

23



1. „Müzli” típusú gabonapehely készítmény,  amely pörköletlen gabonapelyhet  (kb. 70%-
ban), szárított gyümölcsöt, dióféléket, cukrot, mézet stb. tartalmaz, a kiskereskedelemben szoká-
sos kiszerelésben.

1904 30

1. Előfőzött bulgur búza elkészített szem formában - melynek előállítása során a kemény bú-
zaszemeket megfőzik, kb. 14% nedvességtartalomig szárítják, a magburoktól megfosztják vagy 
hántolják, majd összetörik, durván őrlik vagy zúzzák és végül nagy, illetve kis méretűre rostál-
ják.

1904 90

1. Nasi Nua (indonéziai mélyhűtött rizsétel), mely előre főzött rizsből (40%), marhahús csí-
kokból (10%), sokfajta zöldségből és fűszerből áll.

2. Chow Ju Fan (kínai mélyhűtött rizsétel), mely előre főzött rizsből (37%), vagdalt sertés-
húsból (10%), sokfajta zöldségből, gyümölcsből és fűszerből áll.

3. Rizotto (olasz mélyhűtött rizsétel), mely előre főzött rizsből (50%), kockára vágott füstölt 
sonkából (10%), sokféle zöldségből és fűszerből áll.

4. Biryani (indiai mélyhűtött rizsétel), mely előre főzött rizsből (40%), csirkehúsból (10%), 
sokféle zöldségből, gyümölcsből és fűszerből áll.

1905 32 (vissza)

1. Csokoládé-bevonatú ostyatermék 9 cm hosszú, 1,8 cm széles és 0,8 vastag négyszögletes 
tábla alakban, mely egyetlen tejcsokoládéval borított 5-6 mm vastag sütött ostyarétegből áll.

1905 90

1. Friss (fagyasztott) sajttorta, amely 90 tömegszázalékban tejszínből, krémsajtból, tejből és 
cukorból készült tortakrém keverékből áll, amelyet (10 tömegszázaléknyi) vajból, lisztből, cukor-
ból és tojásokból készült kisütött tortalapra helyeztek.

2.  Ropogós baconízesítésű snack.  Világosbarna négyszögletű,  kissé hullámos lapocskák,  a 
bacon megjelenését utánzó három sötét csíkkal, a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve. 
Összetételük: búzaliszt (kb. 55%), burgonyaliszt (kb. 28%), burgonyakeményítő (kb. 10%), ma-
nióka keményítő (kb. 6%), só, karotin és ízesítő anyagok. Olajban kisütött, közvetlenül fogyaszt-
ható termék.

3. Burgonyapor alapú tésztából készült ropogós pikáns élelmiszer termék, medveformára 
kiszerelve és a kiskereskedelmi forgalom számára csomagolva. Összetétele: (kb. 31%) burgonya-
por, növényi olaj, keményítő, átalakított keményítő, só, cukor, emulgeáló szer (lecitin), élesztőki-
vonat és fűszerek. Olajban kisütött fogyasztásra kész termék.

2202 90

1. Őszibaracknektár és kajszibaracknektár, amely zúzott és áttört (homogenizált), hámozott 
és kimagozott gyümölcsből áll, és kb. ugyanolyan mennyiségű cukorszirupot tartalmaz, közvetle-
nül italként használják.

2. Aloe vera gél, folyadék formájában, (1 literes) műanyag edényben, a kiskereskedelmi forga-
lom számára kiszerelve. Fő alkotórésze az aloe vera gél, és olyan adalékokat tartalmaz, mint a 
szorbitol, aszkorbinsav, citromsav, kálium szorbát, nátrium benzoát, papain, xantán mézga és to-
koferol. Egészségmegőrző italként használják (naponta kétszer 60-120 ml-es adagban), és a ter-
mék csomagolásán, valamint a szakirodalomban azt állítják, hogy hatásos a magas koleszterin-
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szint, az asztma, a gyomorfekély, a székrekedés, a meghűlés, az emésztési zavarok és a hasmenés 
kezelésére.

3. Aloe vera ivógél (tiszta), folyadék formájában, (1 literes) műanyag edényben, a kiskereske-
delmi forgalom számára kiszerelve. Tartalma 99,7% tiszta aloe vera gél, kis mennyiségben káli-
um szorbát, nátrium benzoát és citromsav. Egészségmegőrző italként használják (naponta kétszer 
25-50 ml-es adagban), és segíti a szervezet ellátását a vitaminok széles skálájával, ásványi sók-
kal, enzimekkel és aminosavakkal.  A termék csomagolásán és a szakirodalomban azt állítják, 
hogy növeli az ellenálló-képességet a közönséges náthával szemben és enyhíti az olyan panaszo-
kat mint a székrekedés és az emésztési zavar.

4. Vizes elektrolit oldat (250 ml-es) műanyag edényben, a kiskereskedelmi forgalom számára 
kiszerelve. Dextrózt, fruktózt, gyümölcsaromát, kálium citrátot, nátrium-kloridot, színező anya-
got és vizet tartalmaz. További hígítás vagy elkészítés nélkül kimért adagokban alkalmazzák cse-
csemők vagy kisgyermekek esetében a hasmenéskor vagy hányáskor elvesztett folyadék és ásvá-
nyi anyagok pótlására. (vissza 2202)
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET

KN MAGYARÁZAT VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI

4. Árucsoport (vissza0401) (vissza0402) (vissza0403) (vissza0404) (vissza0405) (vissza0406)

Tejtermék; madártojás; természetes méz; másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas 
állati eredetű élelmiszer

0401 Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítő anyag hozzáadása nélkül
Az alábbi áruk osztályozhatók e vtsz. alá, ha az Árucsoport HR Magyarázata 
Általános  rendelkezéseinek  második  bekezdésében felsorolt  adalékanyagokon 
túlmenően más hozzáadott anyagot nem tartalmaznak:
1. teljes tej, nem feldolgozva, és az ilyen tej részben vagy teljesen lefölözve;

2. pasztőrözött tej, azaz olyan tej, amelynek a minőségét úgy javították, hogy 
részlegesen, hőkezeléssel csökkentették benne a mikrobák szaporodását;

3. sterilizált tej, az ún. „UHT-tej” is, amely tovább eltartható, mivel erőtelje-
sebb hőkezeléssel a baktériumok növekedését gyakorlatilag megszüntették;

4. 
homogenizált tej, amelyben a természetes emulzió zsírcseppecskéit mecha-
nikai úton, nagyon magas nyomás alatt, hőkezeléssel kombinálva kisebb mé-
retűekké alakítják, részlegesen megakadályozva ezáltal az alvadást;

5. peptonizált tej, azaz olyan tej, amelynek az emészthetőségét, a proteineket 
megbontó pepszin hozzáadásával javították;

6. 

tejszín, az a zsíros réteg, amely az emulzió zsírcseppecskéinek lassú felhal-
mozódásával jön létre természetes úton, az állni hagyott tej tetején. Ha ezt 
kézzel  vagy  a  tej  szeparátorban  történő  centrifugálásával  eltávolítjuk,  az 
egyéb tejalkotórészek mellett elég nagy (általában 10% feletti) zsírtartalmú 
terméket nyerünk. Egyes centrifugálási eljárások 50% feletti zsírtartalmú tej-
színt eredményeznek.

A tejszínt zsírtartalmától függetlenül e vtsz. alatt mindaddig „nem koncentrált”-
nak tekintjük, amíg teljes egészében a következő módon állították elő:
a) a tej lefölözésével,
b) centrifugálással.
A „koncentrált” tejszín azonban, amelyet más módon, pl. a víztartalom magas 
hőmérsékleten  való  hőkezelés  alatti  elpárologtatásával  állítanak  elő,  a  04.02 
vtsz. alá tartozik.

0402 Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával
A nátriumkazeinát  nem természetes  alkotórésze  a  tejnek,  azt  emulgeátorként 
használják. Így az olyan termék, amely 3 tömegszázalékot meghaladó mérték-
ben tartalmaz nátriumkazeinátot, nem osztályozható ezen vtsz. alá (1901 vtsz.). 
Ugyanez a szabály vonatkozik a szójalecitint  (emulgeátort)  tartalmazó termé-
kekre is.
Lásd még a 0404 vtsz. HR Magyarázatának a kivételekkel foglalkozó (d) pont-
ját.
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0403
Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefír és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl 
sűrítve,  cukrozva  vagy más  édesítőanyag hozzáadásával,  ízesítve,  gyümölcs, 
dió vagy kakaó hozzáadásával is
Az olyan paszta formájú termékek, amelyeket általában kanállal fogyasztanak, 
nem osztályozhatók por, granulátum vagy egyéb szilárd formában lévő termé-
kekként.

0403  10  11-  
0403 10 99 Joghurt

Ezek az alszámok csak olyan termékekre vonatkoznak, amelyeket Streptococ-
cus thermophilus és Lactobacillus delbruecki subsp. bulgaricus által keltett tej-
savas erjesztéssel állítanak elő
Nem tartozik ide az olyan joghurt, amelyet az erjesztés után hőkezelésnek vetet-
tek alá és ezzel deaktiválták a joghurtkultúrát (0403 90 alszám).

0403  90  11-  
0403 90 91 Más

Lásd a 0403 10 11-0403 10 99 alszámokhoz tartozó magyarázatot.

04.04
Tejsavó sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; másutt nem 
említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó készítmény cukor vagy más 
édesítőanyag hozzáadásával is

0404  90  21-  
0404 90 89 Más

A 0402 vtsz. magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
Ezen alszám alá tartozik a lefölözött tejből a laktóz és az ásványi sók részleges 
eltávolításával nyert koncentrált tejfehérje, amelyben a fehérjetartalom száraz-
anyagra számítva legfeljebb 85 tömegszázalék. A fehérjetartalmat a nitrogéntar-
talom 6,38-as átszámítási tényezővel történő megszorzásával számítják ki.
Ha a szárazanyagra számított fehérjetartalom meghaladja a 85 tömegszázalékot, 
a termék a 3504 vtsz. alá tartozik (Lásd a 35. Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő 
megjegyzések 1. pontját.)

04.05 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém)
0405  10  11-  
040510 90 Vaj

A „vaj” kifejezést az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) a) és az Alszámos 
megjegyzések 2. pontja határozza meg.
Lásd még a 0405 vtsz. HR Magyarázatának (A) részét.
A vaj a tejzsír vizes emulziója, amelyben a víz a diszpergált fázis a tejzsírban, 
mint diszpergáló közegben.
A tejszín (0401 és 0402 vtsz.), amelynek zsírtartalma néha elérheti a vajét, zsír-
cseppecskék vizes emulziója; ez esetben a zsír a diszpergált fázis a vízben, mint 
diszpergáló közegben.
Ebből a szerkezeti különbségből következik, hogy elegendő mennyiségű vizet 
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adva a tejszínhez, az eredeti tej megközelítőleg rekonstruálható, míg ezt a vajjal 
nem lehet megtenni.

0405  20  10-  
0405 20 90 Kenhető tejkészítmények (vajkrém)

A „kenhető tejkészítmények (vajkrém)” kifejezést az árucsoport előtti Megjegy-
zések (2) b) pontja határozza meg.
Lásd még a 0405 vtsz. HR Magyarázatának (B) részét.

0405  90  10  és  
0405 90 90 Más

Lásd az árucsoport Alszámos megjegyzéseinek 2. bekezdését és a 0405 vtsz. 
HR Magyarázatának (C) részét.

04.06 Sajt és túró
Az olyan termék, amelyben a tejzsírt más (pl. növényi) típusú zsiradékkal he-
lyettesítették, nem tekinthetők e vtsz. alá tartozó sajtnak (általában 2106 vtsz.).

0406 10 20 és 0406 
10 80

Friss (érleletlen vagy különlegesen nem kezelt) sajt, beleértve a savósajtot is, és 
túró

A savósajtra vonatkozóan lásd a 0406 vtsz. HR Magyarázatának második be-
kezdését.
A túró olyan termék, amelyet megalvadt tejből a savó legnagyobb részének eltá-
volításával (pl. kiszárítással vagy sajtolással) nyernek. A (nem por alakú) túró 
legfeljebb 30 tömegszázaléknyi cukor- és gyümölcstartalommal még túrónak te-
kinthető és ezen alszámok alá osztályozandó.

0406  20  10  és  
0406 20 90 Mindenféle reszelt vagy őrölt sajt

Idetartozik:
1. Reszelt sajt, általában ízesítésre használják. Kemény sajtból (grana, parme-
zán, ementáli,  reggianito,  sbrinz, asiago, pecorino) nyerik,  amelyet  a reszelés 
után részlegesen víztelenítenek, hogy biztosítsák a lehető leghosszabb eltartha-
tóságot. Idetartozik az olyan sajt is, amelyet őrlés után összetömörítettek (agglo-
meráltak).
2. Az őrölt sajtot általában az élelmiszeriparban használják. Mindenfajta sajtból 
készülhet úgy, hogy vagy folyékonnyá teszik majd porítják, vagy pedig pépesí-
tik, szárítják és őrlik.

0406  30  10-  
0406 30 90 Ömlesztett sajt, nem reszelve, nem őrölve

Lásd a 0406 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (3) pontját.
0406  40  10-  
0406 40 90 Kék erezetű sajt

Ezekre a sajtokra a sajt belsejében szaporodó penész okozta szabálytalan elszí-
neződés jellemző.
Idetartozik minden kék erezetű sajt, mint a stilton, blue doset, saingorlon, edel-
pilzkäse, danish blue, mycella, gorgonzola, rokfort, bleu d’Auvergne, bleu des 
Causses és bleu de Quercy.
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0406  90  02-  
0406 90 06 Ementáli, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse és Appenzell

0406 90 19 Fölözött  tejből  készített,  és  finoman  őrölt  fűszerekkel  ízesített  Glarus  herb 
(Schabziger néven ismert) sajt

19. Árucsoport (vissza1901) (vissza1903) (vissza1904) (vissza1905)

Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék; cukrászati termék

Általános megjegyzés:
Ebben az árucsoportban a „kakaópor-tartalom” kiszámítása úgy történik, hogy a teobromin- és 

a koffein-tartalom összegét megszorozzák 31-gyel.  A teobromin és a koffein tartalmat  HPLC 
(nagynyomású folyadék-kromatográfia) módszerrel határozzák meg.

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállí-
tott, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy telje-
sen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben 
tartalmaz; a 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett 
olyan  élelmiszer-készítmény,  amely  kakaót  nem  vagy  teljesen  zsírtalanított 
anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz

1901 20 00 A 1905 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez keverék és tészta
Ezen alszám alá tartozik a 1901 vtsz. HR Magyarázata (II) nyolcadik bekezdé-
sének (7) pontjában említett tésztakeverék.
Nem tartozik ide a szárított vagy főzött, lisztből vagy keményítőből készült os-
tya, még akkor sem, ha cukrászati termékek előállítására szánták (1905 vtsz.).

1901  90  11  és  
1901 90 19 Malátakivonat

Lásd a 1901 vtsz. HR Magyarázata (I) pontját.
A malátakivonat dextrint,  malátacukrot, fehérjéket, vitaminokat, enzimeket és 
ízesítőket tartalmaz.
Nem tartozik ide a malátatartalmú, gyermekek számára készült kiskereskedelmi 
készítmény, még akkor sem, ha a malátakivonat az egyik fő alkotórésze (1901 
10 00 alszám).

1904

Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. 
kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem 
formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt és 
őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve
Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3)-(4) bekezdését.

1904  10  10-  
1904 10 90 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer

A 1904 vtsz. HR Magyarázata (A) részének negyedik bekezdésében felsorolt el-
járásokkal előállított termékek, beleértve az egyéb gabonafélékből készülteket 
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is, akkor is ide osztályozandók, ha a puffasztás után lisztté, darává vagy pelletté 
alakítják.
Idetartoznak a szabálytalan alakú, olyan alapanyagból mint pl. a kukoricaliszt, 
sajtolással előállított csomagolóanyagok, még akkor is, ha emberi fogyasztásra 
alkalmatlanná tették azokat.

1904  20  10-  
1904 20 99

Pirítatlan gabonapelyhekből vagy pirítatlan és pirított vagy puffasztott gabona-
pehely keverékéből előállított élelmiszer
Lásd a 1904 vtsz. HR Magyarázatának (B) bekezdését.

1904  90  10  és  
1904 90 90 Más

Lásd a 1904 vtsz. HR Magyarázatának (C) bekezdését.

1905
Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; 
áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló ter-
mék
E vámtarifaszám alá semmilyen formában sem tartozik a nyers (nem hőkezelt) 
tészta, kenyér, péksütemény, cukrászsütemény, keksz vagy egyéb pékáru készí-
téséhez, kakaótartalommal sem (1901 20 00 alszám).

1905 10 00 Ropogós kenyér (knäckebrot)
Lásd a 1905 vtsz. HR Magyarázata (A) bekezdésének (4) részét.
Idetartoznak a préseléssel készült termékek is.

1905  20  10-  
1905 20 90 Mézeskalács és hasonlók

Lásd a 1905 vtsz. HR Magyarázata (A) bekezdésének (6) részét.
Nem tartozik ide az úgynevezett,  speculoos’ (egyfajta flamand fűszeres süte-
mény) vagy az „orosz kenyér”.

1905  30  11-  
1905 30 99 Édes biscuit; gofri és ostya

Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzése (2) pontját és a 1905 vtsz. HR Ma-
gyarázata  A) bekezdésének (8)  b)  és  (9)  pontját.  Ide  tartoznak a  préseléssel 
nyert ilyen termékek is.

1905 30 30 Legalább 8 tömegszázalék tejzsírtartalommal
Idetartoznak a vajas kekszek.

1905 30 51 Szendvics biscuit
Idetartozik a két biscuit között lévő elkülönült, bármilyen ehető töltelékréteget 
tartalmazó termék.  A töltelék lehet pl.  csokoládé,  dzsem, fondant krém vagy 
diókrém.

1905 30 91 és 1905 
30 99 Gofri, ostya

Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. bekezdését és a 1905 
vtsz. HR Magyarázata (A) bekezdésének (9) pontját.

1905 30 91 Sózva, töltött is
Idetartozik a sajttartalmú ízesített ostya is.
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1905 40 10 és 1905 
40 90 Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék

Lásd a 1905 vtsz. HR Magyarázata (A) bekezdésének (5) pontját.

1905 90 20 Áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló ter-
mékek
Lásd a 1905 vtsz. HR Magyarázata (B) bekezdését.

1905 90 30
Kenyér, méz, tojás, sajt vagy gyümölcs hozzáadása nélkül, legfeljebb 5 tömeg-
százalék cukor-, és legfeljebb 5 tömegszázalék zsírtartalommal, szárazanyagra 
számítva
A „kenyér” kifejezés különféle méretű termékeket takar.
Ezen alszám alá tartozik a közönséges kenyér különféle formákban és a külön-
leges kenyerek, mint a gluténkenyér cukorbetegek számára és a tengerész két-
szersült.

1905 90 45 Biscuit
Lásd a 1905 vtsz. HR Magyarázata (A) bekezdésének (8) a) és c) pontját.

1905 90 55 Extrudált vagy puffasztott termék, ízesített vagy sózott
Lásd a 1905 vtsz. HR Magyarázata (A) bekezdésének (7) és (15) pontját.

1905 90 60 Édesítőanyag hozzáadásával
Idetartozik minden, az előző alszámok alá nem tartozó finom pékáru, pl. a süte-
mények, édes tészták és a habcsók.

1905 90 90 Más
Idetartozik a gyümölcstorta és a pizza, valamint mindenfajta kenyér, amely nem 
sorolható a 1905 90 30 és a 1905 90 60 alszámok alá.
Idetartoznak a szabálytalan alakú, keményítőből sajtolással előállított csomago-
lóanyagok, még akkor is, ha emberi fogyasztásra alkalmatlanná tették azokat.

22. Árucsoport

Italok, szesz és ecet (vissza)

Általános megjegyzések:
Amennyiben ez az árucsoport megkülönbözteti a kétliteres vagy annál kevesebb terméket tar-

talmazó csomagolást és a két liternél többet tartalmazót, a csomagoló tartályban lévő folyadék 
mennyiségét kell figyelembe venni és nem a tartály űrtartalmát.

Feltéve, hogy nem gyógyszerek, ebbe az árucsoportba tartoznak az erősítőszerek, amelyek ital-
ként közvetlen fogyasztásra alkalmasak, még akkor is, ha csak kis mennyiségben (pl. kiskanalan-
ként) kell azokat bevenni. Az alkoholt nem tartalmazó, fogyasztás előtt felhígítandó erősítősze-
rek nem tartoznak a 22. Árucsoportba (általában 2106 vtsz.).

Kiegészítő megjegyzések 2. b) pontjához:
A potenciális alkoholtartalmat térfogatszázalékban úgy kell kiszámolni, hogy a 100 liter ter-

mékben lévő cukrok tömegét (az invertcukor kilogrammjaiban számolva) meg kell szorozni 0,6-
os tényezővel.

2202 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet 
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is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkohol-
mentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével
Az „alkoholmentes ital” fogalmát az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) 
bekezdése határozza meg.

2202 10 00 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet 
is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve

A 2202 vtsz. HR Magyarázatának (A) bekezdésében felsorolt üdítőitalok ezen 
alszám alá tartoznak.
Antioxidánsok, vitaminok, stabilizátorok vagy kinin jelenléte nem befolyásolja 
az üdítő italok osztályozását.

Idetartoznak a cukorból és ízesítőkből álló, műanyag tasakba kiszerelt folyé-
kony termékek, amelyeket  arra szántak, hogy hűtőszekrényben való megfa-
gyasztással jégnyalókává alakítsák.
Lásd még az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. pontját.

2202  90  91-  
2202 90 99

Más, a 0401-0404 vtsz.-ok alatti termékekből előállított készítmény, amelynek 
zsírtartalma

Idetartozik a kereskedelemben „megerősített  tej” néven ismert  folyékony ter-
mék, feltéve, hogy az azonnal fogyasztható ital. A „megerősített tej” lefölözött 
tej vagy sovány tejpor alapú ital, amelyhez finomított növényi zsiradékot vagy 
olajat adtak, megközelítőleg olyan mértékben, hogy elérjék az eredeti teljes tej 
zsírtartalmát. Az ilyen terméket tejzsírtartalma szerint kell ezen alszámok közül 
a megfelelő alá besorolni.
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4. MELLÉKLET

ÁFA TÖRVÉNY ALAPJÁN A VPVI ÁLTAL SZAKVÉLEMÉNYEZETT TERMÉKEK 
LISTÁJA

Sorszám Termék megnevezés Javasolt vámtarifaszám
1 Kakaós csiga elnevezésű termék (diabeti-

kus is)
1905 90-60

2 Milka super rudi - natúr, félzsíros, tejala-
pú desszert,  Milka alpesi  tejcsokoládéval 
teljesen bevonva 2x15 g

3 Milka super rudi - natúr, félzsíros, tejala-
pú desszert,  Milka alpesi  tejcsokoládéval 
teljesen bevonva 42g

4 SPAR rudi epres – eperzselével töltött fél-
zsíros tejalapú desszert kakaós étbevonat-
tal teljesen bevonva 30 g

5 SPAR natúr rudi, félzsíros desszert kakaós 
étbevonattal teljesen bevonva 30 g

6 SPAR natúr rudi XXL, félzsíros desszert 
kakaós étbevonattal teljesen bevonva 51 g

7 TUTU  RUDI  natúr,  félzsíros,  tejalapú 
desszert fehér talpbevonattal és kakaós ét-
bevonóval teljesen mártva 23g

1806
Amennyiben a teljesen zsírtalanított 
anyagra  számított  kakaót  5 tömeg-
százaléknál  kisebb  mennyiségben 
tartalmaznak: 1901

8 Hamburger zsemle, hot-dog kifli amennyiben nyers: 1901 20
amennyiben elősütött vagy megsü-

tött: 1905 90
9 Zsemlemorzsa amennyiben pirított: 1905 40

amennyiben nem pirított: 1905 90
10 Kakaó ízű krémmel töltött ostya
11 Cirom ízű krémmel töltött ostya
12 Étbevonó  masszával  mártott  kakaó  ízű 

krémmel töltött ostya (csokiparány)

amennyiben  víztartalom  legfeljebb 
10 m/m%: 1905 32
amennyiben  víztartalom  több  mint 
10 m/m%: 1905 90

13 Vanília ízű teasütemény amennyiben  víztartalom  legfeljebb 
12  m/m%,  zsírtartalom  legfeljebb 
35 m/m % (töltelékek és bevonatok 
nélkül): 1905 31
amennyiben  víztartalom  több  mint 
12 m/m%, zsírtartalom több mint 35 
m/m  %  (töltelékek  és  bevonatok 
nélkül): 1905 90

14 Mézes jellegű lap 0,30 kg (a termék jelle-
gét nem a méz adja)

1905 90

15 Darálós keksz 0,50 kg amennyiben  víztartalom  legfeljebb 
12  m/m%,  zsírtartalom  legfeljebb 
35 m/m % (töltelékek és bevonatok 
nélkül): 1905 31
amennyiben  víztartalom  több  mint 
12 m/m%, zsírtartalom több mint 35 
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m/m  %  (töltelékek  és  bevonatok 
nélkül): 1905 90

16 Kakaós ital, 1,5 % zsírtartalommal
17 Cool  mix  savó  alapú gyümölcsital,  ca-

puccino 0,3% zsírtartalommal
(ld. a   2202 90 91 –         2202 90 99 ismerte  -  
tőt)

18 Cool mix  savó alapú gyümölcsital, erdei 
gyümölcs max. 0,3% zsírtartalommal
(ld. a   2202 90 91 –         2202 90 99 ismerte  -  
tőt)

2202 90-95

19 Tejszín ízű habpor 2106
20 Somlói galuska 260g, 900g 1905 90
21 Gesztenyepüré 150g 2008
22 Profitterol 220g kakaós habkrém 220 g
23 Profitterol 220g fehércsokoládés habkrém 

220 g
24 Mákos guba 280 g, 1000g
25 Feketeerdő desszert 220 g, 820 g
26 Tiramisu 150g

1905 90

27 Chokkók tejesfagylalt 0,75 liter, Puncs te-
jesfagylalt 0,75 liter

28 Szamóca  gyümölcsfagylalt  25%  gyü-
mölcstartalommal 0,75 liter

29 Citromízű gyümölcsfagylalt 0,75 liter
30 Málna  gyümölcsfagylalt  25%  gyümölcs-

tartalommal 0,75 liter
31 Sárgadinnye  ízű  tejes  gyümölcsfagylalt 

0,75 liter,  Csokoládé tejesfagylalt 0,75 li-
ter,  Strachiatella  tejesfagylalt  0,75  liter, 
Vanília  tejesfagylalt  0,75 liter,  Joghurtos 
eper tejesfagylalt 0,75 liter, Joghurtos sze-
der tejesfagylalt 0,75 liter, Mogyoró tejes-
fagylalt 0,75 liter

2105

32 Sonkás császárzsemle, 15 % hústartalom-
mal

33 Sonkás  rozsos  párna,  15 % hústartalom-
mal

34 Sonkás ciabatta, 15 % hústartalommal
35 Szalámis ciabatta, 12 % hústartalommal

1905 90

36 Meleg  szendvics  pizzás  és  hamburgeres 
krémmel

amennyiben  a  hústartalom  több 
mint 20 tömegszázalék: 1602
amennyiben  a  hústartalom  20  tö-
megszázalék,  illetve  a  hústartalom 
kevesebb,  mint  20  tömegszázalék: 
1905 90
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37 Sonkás bagette, 14 % hústartalommal
38 Szalámis bagette, 11% hústartalommal
39 Sonkás  bagettes  melegszendvics,  16  % 

hústartalommal
40 Szalámis bagettes melegszendvics 16,6 % 

hústartalommal
41 Sonkás croissant, 16 % hústartalommal

1905 90

42 Pulykamelles  szendvics,  60  %  hústarta-
lommal

43 Sima hot-dog, 47 % hústartalommal
44 Amerikai hot-dog, 35 % hústartalommal
45 Hamburgerek, 25-39 % hústartalommal
46 Pulykamelles ciabattás, 47 % hústartalom-

mal

1602

47 Szalámis vagy sonkás hagymás kifli, 11% 
hústartalommal

48 Party  szendvics  sonkás,  16  %  hústarta-
lommal

49 Sonkás vagy szalámis rozsos párnás, 7 % 
hústartalommal

50 Diák szendvics, 12 % hústartalommal
51 Sonkás  vagy  szalámis  vajas  spicc,  9% 

hústartalommal
52 készre sütött sajtos-tejfölös lángos
53 készre sütött lekváros, diós, mogyorókré-

mes palacsinta

1905 90

54 készre sütött virslis lángos amennyiben  a  hústartalom  több 
mint 20 tömegszázalék: 1602
amennyiben  a  hústartalom  20  tö-
megszázalék,  illetve  a  hústartalom 
kevesebb,  mint  20  tömegszázalék: 
1905 90

55 Csokoládétorta, oroszkrém torta, túró tor-
ta,  túró  torta  gyümölccsel,  dobos  torta, 
mignon

1905 90

56 Gesztenye golyó 1806
57 Jogobella Drink- ital joghurtból és savó-

ból, gyümölccsel 0,7% zsírtartalommal
(ld. a   2202 90 91 –         2202 90 99 ismerte  -  
tőt)

2202 90-95

58 Zott Monte Drink - csokoládés, mogyorós 
ital, ultra magas hőmérsékleten hőkezelt 
2% zsírtartalommal
(ld. a   2202 90 91 –         2202 90 99 ismerte  -  
tőt)

2202 90-99

59 Fagyasztott,  nyers  finompékáru  töltve  és 
töltetlenül 

1901 20

60 Fagyasztott finompékáru elősütve 1905 90
61 Fagyasztott finompékáru készre sütve 1905 90
62 Nyers  (fagyasztva  is)  Ciebatta  kenyér, 

méz, tojás, sajt vagy gyümölcs hozzáadása 
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nélkül, cukor max. 2 tömegszázalék zsír-
tartalommal, szárazanyagra számítva

1901 20

63 Készre sütött  vagy elősütött  Ciebatta  ke-
nyér (fagyasztva is), méz, tojás, sajt vagy 
gyümölcs hozzáadása nélkül, cukor max. 
2  tömegszázalék  zsírtartalommal,  száraz-
anyagra számítva

1905 90

64 Nyers tehéntej 0401
65 Sós teasütemény (250 g, 1000g, 2500g) 1905 90
66 Kis ischler teasütemény töltött, kakaós ét-

bevonó masszával bevonva
67 Kis linzer teasütemény
68

Vegyes teasütemény

amennyiben  víztartalom  legfeljebb 
12  m/m%,  zsírtartalom  legfeljebb 
35 m/m % (töltelékek és bevonatok 
nélkül): 1905 31
amennyiben  víztartalom  több  mint 
12 m/m%, zsírtartalom több mint 35 
m/m  %  (töltelékek  és  bevonatok 
nélkül): 1905 90

69 Kókusz kocka
70 Piskóta tekercs
71 Csoki szelet

1905 90

72 Meggyes  linzer  (0%  víztartalom,  8,58% 
zsírtartalom)

1905 31

73 Hókifli (0% víztartalom, 17,64% zsírtarta-
lom)

1905 31

74 Kókuszgolyó, kókuszkocka, zserbó, som-
lói galuska

1905 90

75 Szalámis  szendvics  (15  %  hústartalom-
mal)

1905 90

76 Sonkás szendvics (13% hústartalommal) 1905 90
77 Virslisrúd (40% hústartalommal) 1601
78 Vizes zsemle, sajtos kifli 1905 90
79 Sós leveles tészta Nyers: 1901

Elősütött, készre sütött: 1905 90
80 Virsli 1601
81 Sonka 1602
82 Ausztria szalámi 1601
83 Margarin 1517
84 Túró bon-bon 1806
85 Bombajoo töltött  burgonyanudli,  nyersen 

fagyasztva
1902 20

86 Kenyér (különféle alapanyagból)
87 Zsemle, kifli, bagett

Nyers: 1901 20
Készre sütött, elősütött: 1905 90

88

Nyers, Croassan csokis

amennyiben  teljesen  zsírtalanított 
anyagra  számítva  40  vagy  annál 
több  tömegszázalékban  tartalmaz 
kakaót: 1806
amennyiben  teljesen  zsírtalanított 
anyagra  számítva  40  tömegszáza-
léknál  kisebb mennyiségben tartal-
maz kakaót: 1901 20.

89 Készre sütött, elősütött Croassan ízes, pu- 1905 90
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dingos, sajtos, csokis
90

Nyers virslis táska levelestészából

amennyiben  a  hústartalom  több 
mint 20 tömegszázalék: 1602
amennyiben  a  hústartalom  20  tö-
megszázalék,  illetve  a  hústartalom 
kevesebb  mint  20  tömegszázalék: 
1901 20

91

Készre sütött, elősütött virslis táska

amennyiben  a  hústartalom  több 
mint 20 tömegszázalék: 1602
amennyiben  a  hústartalom  20  tö-
megszázalék,  illetve  a  hústartalom 
kevesebb,  mint  20  tömegszázalék: 
1905 90.

92 Pizzás csiga (hústartalom nélkül),  mákos 
csiga, diós csiga

Nyers: 1901 20
Készre sütött, elősütött: 1905 90

93 Meggyes hasé, almás hasé
94 Ízes levél, pudingos levél
95 Diós és mákos búrkifli
96 Ökörszem, briós, ízes bukta
97 Fonott kalács, gyümölcskenyér
98 Tiroli  rétes  meggyes,  mákos,  meggyes-

mákos, túrós
99 Diós,  almás,  meggyes,  túrós,  almás-diós, 

almás-mákos pite
100 Pogácsa

Nyers: 1901 20
Készre sütött, elősütött: 1905 90

101 Milupa  Junior  1+  gyerekital  por,  600  g 
kiskereskedelmi forgalom számára kisze-
relve (Gluténmentes)

102 Mildibé  Junior  1+  gyerekital  por,  600 g 
kiskereskedelmi forgalom számára kisze-
relve (Gluténmentes)

103 Milupa  Junior  2+  gyerekital  por,  600  g 
kiskereskedelmi forgalom számára kisze-
relve (Gluténmentes)

1901 90

104 Natúr  puffasztott  durumbúza,  Natúr  puf-
fasztott fehér rizs, Natúr puffasztott barna 
rizs

105 Puffasztott durumbúza és puffasztott fehér 
rizs mézes-fahéjas ízesítéssel

106 Borsos-fokhagymás  ízesítésű  puffasztott 
fehér rizs

107 Paprikás ízesítésű puffasztott fehér rizs

1904

108 Tejcsokis  ízesítésű  puffasztott  fehér  rizs 
és puffasztott durumbúza

109

Étcsokoládés ízesítésű puffasztott durum-
búza

teljesen  zsírtalanított  anyagra  szá-
mítva legalább 6 tömegszázalék ka-
kaót  tartalmazó  vagy  csokoládéval 
bevont: 1806
teljesen  zsírtalanított  anyagra  szá-
mítva  legfeljebb  6  tömegszázalék 
kakaót  tartalmazó  vagy csokoládé-
val nem bevont: 1904.

110 Baracklekváros  fánk,  szamóca  lekváros Nyers: 1901 20
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fánk, áfonya lekváros fánk, töltetlen fánk Készre sütött: 1905 90
111 Kalács csomagolt  250g, 500 g; mazsolás 

kalács  csomagolt  500g,  kakaós  fonott 
form. kalács csomagolt 500g

1905 90

112 Gyorsfagyasztott, nyers tejfölös túrógom-
bóc (22% túró, búzaliszt, morzsa, búzada-
ra, stb.)

0406

113 Gyorsfagyasztott,  nyers  szilvalekváros 
gombóc  (búzaliszt,  víz,  burgonyapehely 
stb.)

1902

114 Classic téliszalámis lapkasajtos szendvics 
húskészítmény aránya 10 %

1905 90

115 Prémium  rántott  csirkemelles  szendvics 
húskészítmény aránya 33,6 %

1602

116 Elősütött,  fagyasztott  kenyér,  bagette, 
zsemle, ciabatta (különféle ízesítéssel) 1905 90

117 Nyers, fagyasztott croissant (töltött, töltet-
len) és édes, sós töltött termék vajas tész-
tából a csokoládé töltelék kivételével

1901 20

118

Nyers,  fagyasztott  csokival  töltött  crois-
sant, édes termék vajas tésztából csokival 
töltve

amennyiben  teljesen  zsírtalanított 
anyagra  számítva  40  vagy  annál 
több  tömegszázalékban  tartalmaz 
kakaót: 1806
amennyiben  teljesen  zsírtalanított 
anyagra  számítva  40  tömegszáza-
léknál  kisebb mennyiségben tartal-
maz kakaót: 1901 20

119 Nyers, fagyasztott, réteslap, leveles tészta 1901 20
120 Nyers,  fagyasztott,  rétes  (kakaó tartalom 

nélkül) 1901 20

121 Előfőzött, fagyasztott galuska 1902
122 Fagyasztott császármorzsa (elősütött) 1905 90
123

Fagyasztott édes biscuit apró sütemény 

Nyers:  amennyiben  teljesen zsírta-
lanított anyagra számítva 40 tömeg-
százaléknál  kisebb  mennyiségben 
tartalmaz kakaót: 1901 20
Elősütött, készre sütött:
amennyiben  víztartalom  legfeljebb 
12  m/m%,  zsírtartalom  legfeljebb 
35 m/m % (töltelékek és bevonatok 
nélkül): 1905.31
amennyiben  víztartalom  több  mint 
12 m/m%, zsírtartalom több mint 35 
m/m  %  (töltelékek  és  bevonatok 
nélkül): 1905 90

124 Készre  sütött,  fagyasztott  muffin,  fánk, 
torta 1905 90

125 Dupla pizza (2*450 g) elősütött 1905 90
126 Készre sütött,  gyorsfagyasztott,  fűszerva-

jas, fokhagymás bagett 1905 90

127 Nyers, gyorsfagyasztott Fornetti sajtos po-
gácsa 1901 20
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128 Nyers, gyorsfagyasztott Fornetti túrós süti 1901 20
129 Készre sütött, gyorsfagyasztott Mini Ber-

liner fánk
130 Nyers, gyorsfagyasztott túrós rétes
131 Kész, gyorsfagyasztott kókusz rúd (darált 

kekszből)
132 Készre sütött, gyorsfagyasztott zserbó sze-

let

1905 90

133 Készre sütött, gyorsfagyasztott krémgolyó 
(sült levelestészta töltelékkel)

134 Utas  csoki  (csokoládés  krémmel  (52%) 
töltött  piskóta  tekercs,  csokoládés  bevo-
nattal)

135 Fóka  tejes  szelet  (tejes  krémmel  (53%) 
töltött, kakaós piskóta lap, étbevonattal)

136 Kókuszgolyó (édes morzsa, piskóta felvet 
tésztából)

137 Csokoládé  torta,  Citrom tortaszelet,  Zsúr 
csokoládétorta, Oroszkrém torta

1905 90

138 Rigó Jancsi (csokis tejszín, csoki felvert, 
bevonó) 1806

139 Mézes  zserbó  (liszt,  vaníliás  desszert 
krém, lekvár, csoki, porcukor, zsír, tej, to-
jás sárga, 0,15 % méz, szódabikarbóna)

1905 90

140 Gesztenyepüré 2008
141 Túrós lepény
142 Mákos rétes
143 Barackos szelet
144 Sajtroló
145 Túrós rétes
146 Mazsolás desszert

1905 90

147
Sonkás császár

148
Tarjás szendvics

149
Rántott húsos szendvics

150
Csemege karika szendvics

amennyiben  a  hústartalom  több 
mint 20 tömegszázalék: 1602.
amennyiben a hústartalom 20 m/m
%, illetve kevesebb, mint 20 tömeg-
százalék: 1905 90.

151 Vega szendvics
152 Csokis kuglóf cukorral és édesítőszerrel

1905 90
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	Ide tartozik a tej és tejszín sűrítve (bármilyen megjelenési formában – tubusos megjelenésű sűrű pépes állagú, por vagy granulátum alakban is) illetve az a tej és tejszín, amely cukrot vagy más édesítő anyagot tartalmaz,
	A tejpor (5 tömegszázalékot meg nem haladó) kis mennyiségű keményítőt is tartalmazhat, főképpen azért, hogy a tejporból készített tej megtartsa természetes fizikai állapotát.
	Ide tartozik a tej [ahogy azt az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (1) bekezdése meghatározza] és a tejszín sűrítve (pl. víztelenítve), cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, folyékony, pépes vagy szilád állapotban (tömb, por, granulátum formában), tartósítva vagy tejporból készítve is.
	A tejpor (5 tömegszázalékot meg nem haladó) kis mennyiségű keményítőt is tartalmazhat, főképpen azért, hogy a tejporból készített tej megtartsa természetes fizikai állapotát.
	Nem tartozik ide:
	a) az aludt, erjesztett vagy savanyított tej vagy tejföl (0403 vtsz.);
	b) a kakaóval vagy más anyaggal ízesített tejes ital (2202 vtsz.).
	Alszámos Magyarázat
	a 0402 10, a 0402 21 és a 0402 29 vtsz. alszámokhoz

	Nem osztályozható e vtsz. alszámok alá a krém formájú sűrített tej vagy tejszín (0402 91 és 0402 99 vtsz. alszám). (vissza)

