
XIX. ÁRUOSZTÁLY FEGYVEREK ÉS LŐSZEREK; EZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI
93. ÁRUCSOPORT FEGYVEREK ÉS LŐSZEREK; EZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI
Megjegyzések 
1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba: 
a) a 36. árucsoportba tartozó áru (pl. robbanókapszulák, detonátorok, jelzőrakéták); 
b) a XV. áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. pontjában meghatározott „általánosan használható részek” nem 

nemesfémből (XV. áruosztály) vagy hasonló áru műanyagból (39. árucsoport); 
c) a fegyverzettel ellátott harci járművek (8710 vtsz.); 
d) a célzótávcső vagy fegyverhez való más optikai eszköz, kivéve azokat, amelyeket a fegyverre rászereltek, vagy 

amelyeket azzal a fegyverrel együtt mutatnak be, amelyhez tartoznak (90. árucsoport); 
e) a számszeríj, íj és nyíl lövészsporthoz, a tompa végű fegyver vívósporthoz vagy a játékfegyver (95. árucsoport); vagy 
f) a gyűjteménydarab vagy régiség (9705 vagy 9706 vtsz.). 
2. A 9306 vtsz. alkalmazásában nem tartozik az „alkatrészek” közé a 8526 vtsz. alá tartozó rádió- vagy radarkészülék. 

KN-kód Árumegnevezés Szerződéses Kieg.
  vámtétel (%) mértékegység 
   1  2 3 4 
9301  Hadifegyver, a revolver, a pisztoly és a 9307 vtsz. alá tartozó
 szúrófegyver kivételével: 
9301 10 00 Tüzérségi fegyverek (például ágyúk, mozsárágyúk és tarackok) mentes 
9301 20 00 Rakétakilövők; lángszórók; gránátvetők; torpedócsövek és hasonló 
 kilövő eszközök mentes
9301 90 00 Más mentes 
9302 00 00  Revolver és pisztoly, a 9303 és a 9304 vtsz. alá tartozó kivételével. 2,7 p/st 
9303 Más robbanótöltettel működő lőfegyver és hasonló szerkezet 
 (pl. vadász- vagy sportpuska és lőfegyver, elöltöltős lőfegyver, 
 rakétapisztoly és kizárólag jelzőrakéta kilövésére szolgáló más 
 szerkezet, vaktöltény kilövésére alkalmas pisztoly és revolver, rögzített 
 elsütőszeggel működő vágóhídi pisztoly, kötélkivető ágyú): 
9303 10 00  Elöltöltős lőfegyver 3,2 p/st 
9303 20 Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez,  
 a sörétes és a golyós puska kombinációja is: 
9303 20 10 Egycsövű, sima furatú 3,2 p/st 
9303 20 95 Más 3,2 p/st 
9303 30 00 Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz, vagy céllövéshez 3,2 p/st 
9303 90 00 Más 3,2 p/st 
9304 00 00 Más fegyver (pl. rugós, lég- vagy gázpuska és -pisztoly, gumibot) 
 a 9307 vtsz. alá tartozó kivételével 3,2 —

9305  A 9301–9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka: 
9305 10 00  Revolverhez vagy pisztolyhoz 3,2 — 
9305 20 00 A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez 2,7 — 
 Más: 
9305 91 00 A 9301 vtsz. alá tartozó hadi fegyverekhez mentes —
9305 99 00 Más 2,7 —

9306 Bomba, gránát, torpedó, akna, lövedék és hasonló harci lőszer, valamint 
 ezek alkatrésze; töltény és más lőszer és lövedék, valamint ezek 
 alkatrésze, beleértve a töltény- és lövedéktömítő anyagokat is:
 Töltény és ezek alkatrészei sörétes fegyverhez; légpuskatöltény:
9306 21 00 Töltény sörétes fegyverhez 2,7 1 000 p/st 
9306 29 00 Más 2,7 — 
9306 30 Más töltény és ezek alkatrészei: 
9306 30 10  A 9302 vtsz. alá tartozó revolverekhez és pisztolyokhoz, valamint
 a 9301 vtsz. alá tartozó géppisztolyokhoz 2,7 —  
Más: 
9306 30 30 Katonai fegyverekhez 1,7 —
9306 30 90 Más 2,7 — 
9306 90 Más: 
9306 90 10 Katonai célokra 1,7 —
9306 90 90 Más 2,7 — 
9307 00 00 Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, és ezek alkatrésze és 
 hüvelye és tartója is 1,7 —


