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1. SZÜKSÉGES BEÁLLÍTÁSOK, RENDSZERKÖVETELMÉNYEK 
 

 1.1. Rendszerkövetelmények  
 

A számítógépen szükséges szoftverek a következők: 

 

Minimális: 

 Windows 32 bites (Windows 98 vagy frissebb verzió) 

 Internet Explorer 6.0 + SP1a 

 Telefonos internet kapcsolat 48 kbit/sec 

 Processzor: Pentium III 333 MHz, memória: 64 MB, merevlemez: 5 MB szabad 

kapacitás, video: 640x480 

 

Ajánlott: 

 Windows XP + SP1 

 Internet Explorer 6.0 + SP1a 

 Acrobat Reader 6.0 

 Internet kapcsolat 64 kbit/sec 

 Processzor: Pentium IV 1,2 GHz, memória: 256 MB, merevlemez: 20 MB szabad 

kapacitás, video: 1024x768, 32 bites színmélység 

 

2. A RENDSZER KEZELÉSÉRŐL ÁLTALÁBAN 
 
2.1. A rendszer indítása 
 

A rendszer indításához el kell indítani az INTERNET böngészőt. A böngésző címsorába be 

kell írni a következő címet: https://openkkk.vam.gov.hu/default.aspx. Ilyenkor a következő 

képernyő jelenik meg: 

 

 
1. ábra: OpenKKK indítófelület 

https://openkkk.vam.gov.hu/default.aspx
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A TARIC Web linkre kattintva a TARIC_WEB rendszer nyitó képernyője érhető el: 

 

 
2. ábra: A TARIC_WEB rendszer nyitó képernyője 

 

A TARIC_WEB rendszer közvetlenül is elérhető a http://kkk.vam.gov.hu/eles/1/taricweb/ 

honlapról is. 

 

2.2. Kilépés a rendszerből 
 

1. A rendszerből való kilépés az interneten máshol is megszokott és használt „vissza” 

 

                 gombbal történik.  

 

2. Ezen kívül a kilépéshez használható (alternatív megoldásként, illetve abban az esetben,  

    ha a „vissza” nyíl inaktív): a bezáráshoz használatos „X” gomb.   

 
2.3. A menürendszer kezelése, elérhető funkciók 
 

A menürendszerben (a képernyő bal oldala) megjelenő menüpontok az alábbiak:  

  

 Nómenklatúra lekérdezés: a közösségi/nem közösségi áruk tarifális besorolásának 

elvégzését (TARIC kódjának meghatározását) és a nómenklatúrához kötődő lábjegyzet, 

áruosztály és árucsoport előtti megjegyzés, áruosztályozási kapcsolat és segédlet  

megismerését biztosító funkció. 

  

 Tarifa információ lekérdezés: egy adott TARIC kódhoz, származási/rendeltetési 

országhoz vagy régióhoz és szimulációs dátumhoz kötődő érvényes közösségi és 

nemzeti intézkedések megjelenítését biztosító funkció. 

 

 ÁOF Keresés: A TARIC_WEB rendszerben közvetlenül elérhetővé válnak a jogszerű 

áruosztályozás elvégzéséhez szükséges áruosztályozási rendelkezések. 

http://kkk.vam.gov.hu/eles/1/taricweb/
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 EU vámadatbázisok menüpontra kattintva az alábbi cím jelenik meg: 

 

      http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/hu/home.htm 

  

Ezen az Európai Unióban használatos valamennyi rendszer elérhető, tehát ez úgynevezett 

„közös indítófelületnek” is tekinthető. Felhívnánk azonban a figyelmet, hogy a nemzeti 

intézkedések, illetve olyan uniós intézkedések is, amelyek integrálását tagállami szinten 

kell megoldani, csak a TARIC_Web rendszeren található meg. Az Európai Uniós TARIC 

rendszer NEM tartalmazza a nemzeti intézkedéseket (ÁFA, regisztrációs adó, stb.) 

 

A menüpontok aktiválásához egyszer rá kell kattintani a menüpont szövegére. A 

felhasználói menü a menürendszer jobb oldalának közepén lévő kék vonalra kattintva 

eltűnik, ismételt kattintásra újra megjelenik. 

 

3. NÓMENKLATÚRA LEKÉRDEZÉS 
 

3.1. Nómenklatúra lekérdezés funkció indítása 
 

A nómenklatúra lekérdezés funkció aktiválásához a nómenklatúra lekérdezés menüpontra 

kell egyszer kattintani. Ekkor egy új képernyő jelenik meg, ahol megjelennek a 

nómenklatúra lekérdezés elvégzéséhez szükséges paraméterek megadását lehetővé tevő 

funkciók: 

 

 
3. ábra: Nómenklatúra lekérdezés képernyő 

 

3.2. Szimulációs dátum megadása 
 

A szimulációs dátum a lekérdezés tényleges elvégzése szerinti alapértelmezett dátum, mely 

manuálisan szintén megadható vagy módosítható éééé.hh.nn formátumban való rögzítéssel 

vagy a naptár funkció alkalmazásával. 

 

A rendszer múltbeli és jövőbeli dátum megadását egyaránt lehetővé teszi. Az 

alapértelmezett dátum az aktuális dátum, ha nem történik változtatás a szimulációs 

dátumban, akkor az aktuális dátum szerint hajtja végre a rendszer a lekérdezést.  

 

A naptár funkció alkalmazásával a szükséges évet, hónapot és napot egy-egy kattintással 

kell kiválasztani: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/hu/home.htm
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4. ábra: Szimulációs dátum megadása 

 

3.3. Nómenklatúra bejárás (TARIC kód meghatározása böngészéssel) 
 

A nómenklatúra bejárás lényege, hogy a TARIC kód áruosztály szinttől egyre alacsonyabb 

nómenklatúra szintek felé haladva meghatározható legyen. Ez a funkció az OK gombra 

kattintva indítható. Ilyenkor egy új képernyő jelenik meg, ami táblázatszerűen tartalmazza 

a huszonegy áruosztály felsorolását a következő adatok megjelenítésével: 

 

 Áruosztály/Árucsoport száma 

 Leírás 

 Megjegyzés hivatkozása /Megjegyzés oszlopban a Részletek gomb/ 

 Áruosztályozási kapcsolat hivatkozása /Á.O. kapcs. oszlopban a Részletek gomb/  

 

Művelet: Eredmény: 

Kattintás az OK gombra  Áruosztályok száma, leírása, ill. az áruosztályokhoz kötődő 

megjegyzések és az áruosztályozási kapcsolat hivatkozása 

/Részletek gomb/ megjelennek. 

Egy áruosztály kiválasztása Az áruosztályok fenti adatai, az adott áruosztályba tartozó 

árucsoportok száma, leírása, ill. az árucsoportokhoz tartozó 

megjegyzések és az áruosztályozási kapcsolat hivatkozása 

/Részletek gomb/ megjelennek.  

Egy árucsoport kiválasztása Az árucsoportba tartozó HR4 szintű vámtarifaszámok és 

áruleírások, ill. a lábjegyzet azonosító és az áruosztályozási 

kapcsolat hivatkozása /Részletek gomb/ megjelennek. 

Egy HR4 szintű 

vámtarifaszám kiválasztása 

A kiválasztott HR4 szintű vámtarifaszám fent írt adatai, 

valamint az alá tartozó HR6 szintű vámtarifaszámok és 

áruleírások, ill. a lábjegyzet azonosító és az áruosztályozási 

kapcsolat hivatkozása /Részletek gomb/ megjelennek. 

Egy HR6 szintű 

vámtarifaszám kiválasztása 

A kiválasztott HR6 szintű vámtarifaszám fent írt adatai, 

valamint az alá tartozó KN8 szintű vámtarifaszámok és 

áruleírások, ill. a lábjegyzet azonosító és az áruosztályozási 

kapcsolat hivatkozása /Részletek gomb/ megjelennek. 

Egy KN8 szintű 

vámtarifaszám kiválasztása 

A kiválasztott KN8 szintű vámtarifaszám fent írt adatai, az 

alá tartozó TARIC kódok és áruleírások, ill. a lábjegyzet 

azonosító és az áruosztályozási kapcsolat hivatkozása 

/Részletek gomb/ megjelennek. 
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Azokban az esetekben, ha egy adott (HR4, HR6, ill. KN8 szintű) vámtarifaszámnak nincs 

további bontása az alatta lévő nómenklatúra szinten, azt úgy jelzi a rendszer, hogy az adott 

(HR4, HR6, ill. KN8 szintű) vámtarifaszámra kattintva nem jelenik meg új eredmény 

(további alszámos bontás). 

 

 
5. ábra: Áruosztály lista képernyő 

 

 
6. ábra: Árucsoport lista képernyő 



TARIC_WEB rendszer felhasználói kézikönyv  

Verzió: 4.2 

Érvényesség kezdete: 2011. május 11. 

 Készítette: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Informatikai Intézet 

 Készült:    2011. május 10. 

 Azonosító:  TARIC_WEB_felhasznaloi_kezikonyv_v4_2_20110511 

10 

 
7. ábra: HR4 szintű vámtarifaszám lista képernyő 

 

 
8. ábra: HR6 szintű vámtarifaszám lista képernyő 
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9. ábra: KN8 szintű vámtarifaszám lista képernyő 

 

 
10. ábra: TARIC kód lista képernyő 

 

 

 



TARIC_WEB rendszer felhasználói kézikönyv  

Verzió: 4.2 

Érvényesség kezdete: 2011. május 11. 

 Készítette: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Informatikai Intézet 

 Készült:    2011. május 10. 

 Azonosító:  TARIC_WEB_felhasznaloi_kezikonyv_v4_2_20110511 

12 

3.4. Részleges TARIC kód megadása  
 
A részleges TARIC kód megadása a nómenklatúra bejáráshoz nagyban hasonlító funkció. 

Lényegi eltérés, hogy itt a böngészés szűkebb körben végezhető el. A szűkítést az jelenti, 

hogy a TARIC kód szövegmezőbe meg lehet adni egy TARIC kód részletet (árucsoport 

számot, HR4, HR6, KN8 szintű vámtarifaszámot), vagy akár egy TARIC kódot is. 

Ilyenkor a lekérdezés a megadott nómenklatúra szinttől indul el.  

 

A funkció eléréséhez tehát a TARIC kód mezőbe be kell írni egy árucsoport számot, HR4, 

HR6, KN8 szintű vámtarifaszámot vagy egy TARIC kódot és kattintani kell az OK 

gombra. Ilyenkor az előbbiekben ismertetett szerkezetű lista képernyők jelennek meg. A 

továbbiakban a böngészési funkció a fent írtak szerint folytatható. 

 

 
11. ábra: Részleges TARIC kód megadása 

 

 
12. ábra: Lekérdezés eredménye 
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3.5. Keresőszavas nómenklatúra lekérdezés  
 

Ezzel a funkcióval meg lehet adni egy tetszőleges szót vagy szórészletet, és a rendszer 

megjeleníti az összes olyan vámtarifaszámot, illetve áruosztályt vagy árucsoportot, 

amelynek leírása tartalmazza a keresett szót vagy szórészletet. A funkció eléréséhez a 

szöveget be kell írni 'A leírás tartalmazza' szövegmezőbe és kattintani kell az OK gombra.  

 

Az eredmény új képernyőn jelenik meg, ahol az áruosztályok, árucsoportok azonosító 

számai, továbbá a különböző szintű nómenklatúráknak megfelelő vámtarifaszámok és a 

hozzájuk tartozó megnevezések olvashatók. Ez a funkció a továbbiakban úgy működik, 

mintha részleges TARIC kód megadásával végezne a felhasználó lekérdezést: az adott 

nómenklatúra szinttől lehetővé teszi a böngészést. 

 

 
13. ábra: Lekérdezés eredménye 

 

 
14. ábra: Lekérdezés eredménye 
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3.6. Lábjegyzetek megjelenítése  
 

A lábjegyzetek pontosító, magyarázó célú szöveges információt jelentenek, a képernyőn 

megjelenő egyes információk értelmezését és alkalmazását segítik. A nómenklatúra 

lekérdezés képernyőkön csak a nómenklatúrához (Kombinált Nómenklatúrához, TARIC –

hoz vagy az Export-visszatérítési Nómenklatúrához) kötődő lábjegyzet azonosítók jelennek 

meg. 

 

A lábjegyzet azonosító egy öt karakterből álló kód, ami közösségi szinten kettő betűből és 

három számból, nemzeti szinten pedig öt számból áll. Mindkét esetben az első két karakter 

határozza meg a lábjegyzet típusát (lényegében azt, hogy milyen jellegű plusz információt 

testesít meg). A közösségi és nemzeti szinten meghatározott lábjegyzet típusok felsorolását 

a Felhasználói Kézikönyv 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

Egy lábjegyzet esetenként több vámtarifaszámhoz is kapcsolódhat azonos tartalommal, 

ezért ugyanaz a lábjegyzet azonosító több, eltérő vámtarifaszám mellett is megjelenhet.   

 

Ezek az azonosítók az árumegnevezéseket követő oszlopban jelennek meg, és linkként 

működnek. A hozzájuk kötődő szöveges információ megjelenítéséhez rá kell kattintani az 

azonosítóra. Ilyenkor új ablakban jelenik meg a lábjegyzet leírása. 

 

 
15. ábra: Lábjegyzet megjelenése a nómenklatúra lekérdezés képernyőn 

 

 
16. ábra: Lábjegyzet leírás képernyő 
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4. TARIFA INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS 
 

4.1. Tarifa információ lekérdezés indítása 
 

A tarifa információ lekérdezés funkció aktiválásához a tarifa információ lekérdezés 

menüpontra kell egyszer kattintani. Ekkor egy új képernyő jelenik meg, amelyen az 

intézkedések lekérdezéséhez szükséges alábbi paraméterek adhatók meg: 

 

 TARIC kód 

 szimulációs dátum 

 származási (vagy a forgalom irányától függő értelemben: rendeltetési) hely 

 

 
17. ábra: Tarifa információ lekérdezés képernyő 

 

4.2. Szimulációs dátum megadása 
 

A szimulációs dátum megadása a korábbiakban már ismertetett módon történik. 

 

4.3. TARIC kód megadása   
 

Az EV kitöltésére vonatkozó hatályos előírások
1
szerint import irányban a tízjegyű TARIC 

kódot, export irányban pedig a nyolcjegyű KN szerinti vámtarifaszámot kell feltüntetni az 

EV 33. rovatában. A TARIC kódot a TARIC kód bevitelére szolgáló szövegmezőbe kell 

10 számjegyen feltüntetni. A TARIC kód meghatározására a tarifa információ lekérdezés 

menüpontban is lehetőség van a korábbiakban már ismertetett nómenklatúra bejárással, 

részleges TARIC kód megadásával vagy keresőszavas lekérdezéssel. Azonban a TARIC 

kód meghatározása kapcsán a korábbiakban már ismertetett nómenklatúra lekérdezés és 

tarifa információ lekérdezés menüpontok használata között van néhány eltérés: 

 

 A TARIC kód meghatározásához szükséges böngésző funkciók (nómenklatúra bejárás, 

részleges TARIC kód megadása vagy keresőszavas lekérdezés) a tarifa információ 

lekérdezés oldalon a TARIC kód bevitelére szolgáló szövegmező után található 

pontokra kattintva indítható (Nem az OK gombra kell kattintani!). Továbbiakban a 

böngészési funkciók a nómenklatúra lekérdezés fejezet alatt (3. pont) írtak szerint 

folytatható.  

                                                 
1
 A kapcsolódó URL a További információk pont alatt található 
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 Böngészésnél az eredmény ablak kibővül egy újabb oszloppal, amely rádiógombokat 

tartalmaz. A rádiógombnak az a szerepe, hogy ezzel kell megjelölni azt a 

vámtarifaszámot, amire a tarifa információ lekérdezést el akarja végezni a felhasználó. 

A rádiógomb csak azok előtt a vámtarifaszámok előtt jelenik meg, amelynek nincs 

további alszámos bontása, azaz szakmai szempontból nézve is teljes részletezettségű.  

 

 A rádiógomb kiválasztása után az OK gombra kell kattintani, ilyenkor a rendszer 

visszalép a tarifa információ lekérdezés képernyőre, a TARIC kód szövegmezőbe 

pedig automatikusan bemásolódik a kiválasztott vámtarifaszám. 

 

 Az EV kitöltésére vonatkozó hatályos előírások szerint export irányban a nyolcjegyű 

KN szerinti vámtarifaszámot kell feltüntetni az EV 33. rovatában. Ugyanakkor a 

rendszer tarifa információ lekérdezést csak tízjegyű TARIC kódra tud végezni. Ezért ha 

export irányú EV kitöltéséhez vagy ellenőrzéséhez van szükség a tarifa információ 

lekérdezésre, akkor a vámtarifaszám meghatározását csak KN8 szintig kell elvégezni, 

ezt a vámtarifaszámot kell kiválasztani a rádiógombbal (csak akkor lehet ezt a 

megoldást alkalmazni, amennyiben a KN8 szint már teljes részletezettségű), a rendszer 

automatikusan a 9-10. pozíciót 0 karakterrel kitölti. Amennyiben a KN 8 szint nem 

teljes részletezettségű, vagyis van további alszámos bontás, a TARIC kódot kell 

kiválasztani a rádiógombbal, azonban a 9-10. pozíciót 0 karakterrel kell kitölteni. Ha 

közvetlenül a TARIC kód mezőbe írjuk be a vámtarifaszámot, akkor a vámtarifaszám 

meghatározását csak KN8 szintig kell elvégezni, a 9-10. pozíciót 0 karakterrel kell 

kitölteni, függetlenül attól, hogy van-e további (TARIC alszámos) bontás. 

 

 
18. ábra: Tarifa információ lekérdezés képernyő 

 
 



TARIC_WEB rendszer felhasználói kézikönyv  

Verzió: 4.2 

Érvényesség kezdete: 2011. május 11. 

 Készítette: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Informatikai Intézet 

 Készült:    2011. május 10. 

 Azonosító:  TARIC_WEB_felhasznaloi_kezikonyv_v4_2_20110511 

17 

4.4. Származási (rendeltetési) hely megadása   
 

A rendszer az alábbi származási (rendeltetési) hely kategóriákat kezel: 

 

 ország 

 országcsoport 

 régió 

 

A gyakorlatban jellemzően csak országok (ritkán: országcsoportok/régiók) kiválasztására 

lesz szükség, tekintettel arra, hogy a rendszer automatikusan megjeleníti az összes 

intézkedést.  

 

Az egyes tételek a legördülő menüben, ABC sorrendben követik egymást. Az egyes 

tételeket a tétel nevére egyszer kattintva lehet kiválasztani, ennek hatására a legördülő 

menü eltűnik és a kiválasztott tétel megjelenik a lekérdezési paraméterek között. Minden 

egyes ország neve mellett az ISO-ALPHA kód látható. 

  

 
19. ábra: Származási (rendeltetési) hely megadása legördülő menüvel 

 

4.5. Tarifa információ lekérdezés eredményének megjelenítése   
 

A lekérdezési feltételek fent írtak szerinti megadása után a Tarifa információk gombra 

kattintva új ablakban jelenik meg a lekérdezés eredménye. (Tekintettel a megjelenítendő 

adatok magas számára, az eredmény lista nem minden esetben fér rá egy képernyőre.) 

 

Megjelenő adatkörök: 

 

 forgalom iránya (import vagy export); 

 intézkedés típus azonosítója (háromjegyű, számokból vagy betűkből álló kód); 

 intézkedés típus leírása (az intézkedés típus szöveges megnevezése); 

 kiegészítő kód (négyjegyű, számokból és/vagy betűkből álló kód); 

 rendelésszám (hatjegyű, számokból álló kód); 
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 intézkedést létrehozó jogszabály azonosítója 

 lábjegyzet 

 összetett termék jelzése (A MEURSING kiegészítő kód meghatározásához) 

 feltételek 

 

Értelemszerűen nem minden esetben van minden cellában bejegyzés, hanem csak akkor, ha 

a konkrét intézkedés kapcsán szükséges.(Pl.: nem minden intézkedéshez kötődik kiegészítő 

kód, de minden intézkedésnél van jogszabályi hivatkozás, stb.) 

 

 
20. ábra: Tarifa információ lekérdezés eredmény képernyő 

 

4.6. Tarifa információ lekérdezés eredmény ablakának egyes elemei   
 
4.6.1. Kiegészítő kód   
 

Ha a lekérdezési feltételek alapján van olyan intézkedés, amelyik kiegészítő kóddal került 

integrálásra, akkor a tarifa információ lekérdezés eredmény ablakában a Kiegészítő kód 

oszlop ki van töltve, megjelenik az aktuálisan alkalmazandó kiegészítő kód. Minden 

kiegészítő kódhoz további szöveges információ, ún. kiegészítő kód leírás tartozik. Ennek 

megjelenítéséhez az kell, hogy a felhasználó rákattintson a kiegészítő kódra, ami linkként 

viselkedik. Ennek hatására új ablakban jelenik meg a kiegészítő kódhoz tartozó szöveges 

leírás. A tarifa információ lekérdezés elvégzése során a megadott szimulációs dátum 

szerinti kiegészítő kód leírás jelenik meg. 

 

A kiegészítő kódok két fő csoportra bonthatók: 

 

 közösségi TARIC kiegészítő kódok 

 nemzeti TARIC kiegészítő kódok 
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A nemzeti TARIC kiegészítő kódok felépítését, valamint a kiegészítő kódok típusait a 

Felhasználói Kézikönyv 2. számú melléklete tartalmazza.  

 

A közösségi és a nemzeti TARIC kiegészítő kódok felépítése eltér egymástól, de mindkét 

kiegészítő kód fajta a Kiegészítő kód oszlopban kerül megjelenítésre. Kivételt képez ez 

alól a MEURSING kiegészítő kód, amit az Összetett termék oszlopban kezel a rendszer. 

  

 
21. ábra: Kiegészítő kódok megjelenése a tarifa információ lekérdezés eredmény képernyőjén 

 

 

 
22. ábra: Kiegészítő kódok leírásai 
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4.6.2. Rendelésszám 
 

A rendszerben a rendelésszám linkként funkcionál, rákattintva megjelennek az információk 

az elektronikus kiosztású vámkontingens állapotának aktuális nyomon követhetőségéről. 

Ha az adott paraméterek mellett vámkontingens alkalmazható, akkor a tarifa információ 

lekérdezés eredmény képernyőjén a Rendelésszám oszlopban az adott intézkedés mellett 

megjelenik a 6 számjegyből álló rendelésszám. A vámkontingens intézkedés alkalmazása 

esetén a rendelésszám az EV 39. rovatában kerül rögzítésre. Amennyiben a rendelésszám 

linkre rákattintunk és az adott rendelésszámra vonatkozóan a törzsadatok rendelkezésre 

állnak, a törzsadatokra vonatkozó információk megtekinthetők. Ha adott rendelésszámhoz 

vámkontingens törzsadat nem áll rendelkezésre /pl.: a vámkontingens papír alapú vagy 

valamilyen ok miatt a törzsadatot nem frissítették/, a rendelésszám linkre kattintva a 

rendszer információs üzenetet küld a törzsadat hiányáról. 

 

 
23. ábra: Rendelésszám és a törzsadatok megjelenése a tarifa információ lekérdezés eredmény 

képernyőjén 

 

A vámkontingens törzsadat információk jelentése: 

 

Rendelésszám: egy vagy több TARIC kódra, adott származási országra vagy ország-

csoportra, meghatározott időszakra megnyitott vámkontingenst meghatározó, 09 számmal 

kezdődő 6 számjegyű azonosítószám (EV 39. rovat adattartalma). 

 

Vámkontingens érvényességének kezdete: az adott vámkontingens megnyitásának kezdete. 

  

Vámkontingens érvényességének vége: az adott vámkontingens megnyitásának vége. 

 

Mennyiségi egység: megmutatja, hogy az adott vámkontingens milyen mennyiségi 

egységre vonatkozóan van megnyitva. Az EV 31/I IGMEGYS rovatában kell feltüntetni. 

 

Mennyiségi egység kvalifikátor: amennyiben a vámkontingenshez mennyiségi egység 

kvalifikátor kapcsolódik, ezt az EV 47-es rovatában kell rögzíteni pl.: kg száraz nettó 

tömeg KGME. 
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Vámkontingens blokkolásának kezdete: az itt szereplő dátumtól a vámkontingensre 

vonatkozó kiosztás szünetel, azonban kérelmeket lehet előterjeszteni. 

 

Vámkontingens blokkolásának vége: az itt szereplő dátumig a vámkontingensre vonatkozó 

kiosztás szünetel. 

 

Vámkontingens kimerülésének dátuma: az itt szereplő időpontban a vámkontingens keret 

kimerült, ezért újabb kérelmet előterjeszteni-, és vámkontingens vámtételt alkalmazni nem 

lehet. 

 

Egyenleg: a vámkontingens még igényelhető, aktuális mennyiségét mutatja, az utolsó 

kiosztást követően. 

 

Kritikus állapot és százalék: egy vámkontingenst kritikusnak kell tekinteni, amikor a 

vámkontingens induló mennyisége felhasználásra került, illetve a 2454/93/EGK 308c. cikk 

(2) bekezdésben említett esetekben. 

     

Vámkontingens maximális tizedes jegyeinek száma: megmutatja, az adott vámkontingens 

mennyi tizedes jegy pontossággal kerül meghatározásra. 

 

4.6.3. Intézkedést létrehozó jogszabály azonosítója 
 

A rendszerben minden intézkedést valamilyen jogszabály hoz létre. A tarifa információ 

lekérdezés eredmény képernyőjén ennek megfelelően minden intézkedés mellett 

megjelenik a Jogszabály oszlopban az intézkedés alapjául szolgáló jogszabály hivatkozási 

száma. 

 

A jogszabályok hivatkozási száma a nyomtatásban megszokott formától (és a CELEX 

számtól is) eltérően jelenik meg, illetve eltérés van a közösségi és a nemzeti jogszabályok 

hivatkozási számai között is. A rendszerben található közösségi jogszabály azonosítók 

felépítésének magyarázata: 

 

1. pozíció: a jogszabály típusa, ami lehet: 

 

 A: Belépési aktusok, kiegészítő jegyzőkönyv végrehajtása, stb. (jogi aktusok, 

amelyek hivatalosan nem számozottak, pl.: levélváltás) 

 

 C: Rendelettervezetek (mielőtt egy jogi aktus a Hivatalos Lapban közzétételre 

kerülne) 

 D: Döntések/határozatok 

 R: Rendeletek/ajánlások 

  I: Információ 

 J: Az Európai Bíróság ítéletei 

2. – 5. pozíció: jogszabály száma 

6. – 7. pozíció: kibocsátás éve 

 

A nemzeti jogszabályok felépítése a fent írtakkal megegyezik, de az egyes karakterek 

jelentése eltér: 
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1. pozíció: a jogszabály típusa, ami lehet: 

 1: Nemzetközi jogforrás 

 2: Törvény 

 3: Törvényerejű rendelet 

 4: Kormányrendelet 

 5: Miniszterelnöki rendelet 

 6: Miniszteri rendelet 

 7: Együttes rendelet 

 8: Államirányítás egyéb jogi eszközei 

2. – 5. pozíció: jogszabály száma 

6. – 7. pozíció: kibocsátás éve 

 

A jogszabályi azonosító linkként működik, kattintásra új ablak jelenik meg, ami a 

jogszabály további adatait tartalmazza: 

 

 
24. ábra: Jogszabály részletes adatai 

 

A közösségi és nemzeti jogszabályok aktív linkjeinek (hivatkozásainak) az Eur-Lex és a 

net.jogtar.hu elektronikus jogszabálytárában található dokumentumokhoz való hozzákötése 

során a "Megjelenítés" oszlopban az "[EN], [HU]" tartalomra kattintva egyből megjelenik 

a keresett jogszabály tartalma és nem kell átlépni más elektronikus jogszabálytárba. 

 

Abban az esetben, ha nincs angol nyelvű dokumentum, a következő üzenet jelenik meg: 

"Not available on english". 

 

Abban az esetben, ha nincs magyar nyelvű verzió, a következő üzenet jelenik meg: 

"Magyar nyelven nem elérhető". 

 

4.6.4. Lábjegyzet  
 
A lábjegyzetek kiegészítő, pontosító információk közlésére szolgálnak szöveges formában.  

A lábjegyzetek megjelenítésére a 3. 6. pont alatt írtak vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy 

a tarifa információ lekérdezés eredmény képernyőn a nem nómenklatúrához kötődő 

lábjegyzetek jelennek meg. A közösségi és nemzeti szinten meghatározott lábjegyzet 

típusok felsorolását a Felhasználói Kézikönyv 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

4.6.5. Összetett termék (a MEURSING kiegészítő kód meghatározása) 
 
A MEURSING kiegészítő kódok – azok speciális jellege miatt – a rendszerben a többi 

kiegészítő kódtól eltérően kerülnek megjelenítésre. Amennyiben MEURSING kiegészítő 

kóddal járó intézkedést kell alkalmazni, akkor az Összetett termék oszlopban a Részletek 

szó jelenik meg. A Részletek szóra kattintva új oldal jelenik meg, ahol meg lehet adni a 
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MEURSING kiegészítő kód meghatározásához szükséges aránypárokat, ill. a MEURSING 

kiegészítő kódot. A TARIC rendszer a kiegészítő kód meghatározásával párhuzamosan 

egyúttal elvégzi a MEURSING kiegészítő kódhoz kötődő kiegészítő vámok mértékének 

meghatározását is. 

 

 
25. ábra: MEURSING kiegészítő kóddal járó intézkedések megjelenése a tarifa információ lekérdezés 

eredmény képernyőn 

 

A MEURSING kiegészítő kód meghatározását négy paraméter beállításával lehet 

elvégezni. A mezőgazdasági alkotóelemet (EA), illetve adott esetben a cukorra vonatkozó 

kiegészítő vámtételt (AD S/Z) vagy a lisztre vonatkozó vámtételt (AD F/M) az érintett 

termékekben tartalmazott alábbi összetevők alapján kell meghatározni: 

 

  tejzsír 

  tejfehérje 

  keményítő/glukóz 

  szacharóz/invertcukor/izoglukóz 

 

A MEURSING kiegészítő kód meghatározásához szükséges négy paraméter megadását 

kötelezően a TARIC_WEB rendszerben meghatározott sorrendben, vagyis a tejzsír, 

tejfehérje, keményítő/glükóz, szacharóz/invertcukor/izoglükóz mértékének beállításával 

kell elvégezni fentről lefelé haladva. Ettől a sorrendtől nem lehet eltérni, mert az egyes 

paraméterek között relációs összefüggés van.  

 

Lehetőség van továbbá a MEURSING kiegészítő kód manuális bevitelére is: ebben az 

esetben a megfelelő MEURSING kiegészítő kódot a Kiegészítő kód szövegmezőbe kell 

négy karakter hosszan beírni. 
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26. ábra: MEURSING kiegészítő kód paramétereinek megadása 

 

 
27. ábra: MEURSING kiegészítő kód manuális bevitele 

 

Miután a MEURSING kiegészítő kód a fenti módszerek valamelyikével meghatározásra 

került, az OK gombra kell kattintani, ekkor új képernyőn megjelennek a MEURSING 

kiegészítő kódhoz kötődő intézkedések és a kiegészítő vám (ok) mértéke. 

 

 
28. ábra: Kiegészítő vám (ok) mértékének és az intézkedés további részleteinek megjelenése 

 

A kiegészítő vám (ok) mértékét és az intézkedés további részleteit megjelenítő képernyő és 

az intézkedés lekérdezés eredmény képernyő Leírás oszlopában megjelenő vámtétel egyes 

elemei között a következő megfeleltetés végezhető el: 

 

Vámtétel elem Típus Leírás 

EA vagy EAR 674  Mezőgazdasági összetevők 

ADF vagy AFR 673  Kiegészítő vámtétel lisztre 

ADS vagy ASR 672 Kiegészítő vámtétel cukorra 
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4.6.6. Export-visszatérítés (összetevők–tájékoztatás) intézkedés  
 
A feldolgozott mezőgazdasági termékekhez kapcsolódó export-visszatérítési intézkedések 

megjelenítéséhez az Összetett termék oszlopban a Részletek szóra kell kattintani.  

 

 
29. ábra: Export-visszatérítési intézkedés (összetevők-tájékoztatás) megjelenése a tarifa információ 

lekérdezés eredmény képernyőn 

 

A Részletek szóra kattintva új oldal jelenik meg, a rendszer megjeleníti a mezőgazdasági 

alaptermék féleség (gabonaféle-tartalom, tejtermék-tartalom stb.) szerinti bontásban az új 

export-visszatérítési intézkedés típusokat.  

 

 
30. ábra: Export-visszatérítési intézkedések megjelenése a tarifa információ lekérdezés eredmény 

képernyőn 
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Minden kiegészítő kódhoz további szöveges információ, ún. kiegészítő kód leírás tartozik. 

Ennek megjelenítéséhez az kell, hogy a felhasználó rákattintson a kiegészítő kódra, ami 

linkként viselkedik. Ennek hatására új ablakban jelenik meg a kiegészítő kódhoz tartozó 

szöveges leírás. 

 

 
31. ábra: Kiegészítő kódok leírás megjelenítés 

 

A Feltételek oszlopban a Részletek szóra kattintva a rendszer megjeleníti a mezőgazdasági 

alaptermék után igénybe vehető export-visszatérítés összegét. 

  

 
32. ábra: Export-visszatérítés összegének megjelenítése 



TARIC_WEB rendszer felhasználói kézikönyv  

Verzió: 4.2 

Érvényesség kezdete: 2011. május 11. 

 Készítette: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Informatikai Intézet 

 Készült:    2011. május 10. 

 Azonosító:  TARIC_WEB_felhasznaloi_kezikonyv_v4_2_20110511 

27 

4.6.6. Feltételek 
 

A rendszerben egyes intézkedések feltételekkel kerültek integrálásra, vagyis azok 

alkalmazásához valamilyen speciális többlet követelménynek, feltételnek kell teljesülnie. 

A feltételek alapvetően a következő két kategória valamelyikébe tartozhatnak: 

 

 Értékadatoktól függő feltételek 

 Igazolásokkal (engedélyekkel, okmányokkal) kapcsolatos feltételek 

 

A két feltétel típus megjelenítése kis mértékben eltér egymástól, az azonban közös bennük, 

hogy ha feltétel tartozik az intézkedéshez, akkor a Feltételek oszlopban a Részletek szó 

jelenik meg. Ha a felhasználó a Részletek szóra kattint, új ablakban megjelennek a 

feltételhez kötődő részletes adatok. A feltétel típusokat a Felhasználói kézikönyv 3. számú 

melléklete tartalmazza. 

  

 
33. ábra: Feltételek jelölése a tarifa információ lekérdezés eredmény képernyőn 

 

4.6.6.1. Igazolásokkal kapcsolatos feltételek 
 

Azt, hogy igazolással összefüggő feltételről van-e szó, az eredmény képernyő fejrésze 

egyértelműen jelzi, itt ugyanis megjelenik a feltétel típusának leírása. 

 

 
34. ábra: Igazolással összefüggő feltétel megjelenítése 
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Az igazolás kód a szükséges igazolás azonosító száma, a leírás oszlopban ennek szöveges 

megnevezése található. (Ha ez az oszlop nincsen kitöltve, akkor ez azt az esetet írja le, 

hogy az ügyfél nem rendelkezik a szükséges igazolással.) Az alkalmazandó vámtétel 

oszlop csak akkor van kitöltve, ha az alkalmazandó vámtétel az igazolás bemutatásától 

függ, egyébként üres.  

 

 
35. ábra: Igazolással összefüggő alkalmazandó vámtétel megjelenítése 

 

A műveletkód oszlopban szereplő kódok határozzák meg, hogy mit kell tenni az egyes 

feltételek teljesülésekor. Ha az oszlop nincs kitöltve, akkor az azt jelenti, hogy a 

vámeljárás elvégezhető. Minden más esetben, ebben az oszlopban valamilyen érték 

szerepel, ezek jelentése külön oldalon jelenik meg, ha a felhasználó rákattint az itt található 

kódra.  A műveletkódokat a Felhasználói Kézikönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

 
36. ábra: Műveletkód leírásának megjelenítése 

 

4.6.6.2. Értékadatokkal kapcsolatos feltételek 
 

Az értékadatokkal kapcsolatos feltételek kezelése nagymértékben megegyezik a fent 

írtakkal. A fő eltérés az, hogy a feltétel itt nem valamilyen igazolás megléte, hanem 

valamilyen értékadat, pl.: import ár. 

 

 
37. ábra: Értékadatokkal kapcsolatos feltételek 
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5.  ÁRUOSZTÁLYOZÁSI RENDELKEZÉSEK KERESÉSE 
 

5.1. Megjegyzések /MJ/ keresése 
 
A felhasználói menüben (TARIC_WEB kezdő képernyő bal oldalán) a Megjegyzések 

menüpontot kiválasztva a Megjegyzés – Keresés képernyő látható, ahol megjelennek a 

Megjegyzés lekérdezés elvégzéséhez szükséges keresési feltételek megadását lehetővé tevő 

beviteli mezők. 

 

 
38. ábra: Megjegyzés – Keresés indító képernyő 

 
5.1.1. Kapcsolódó tartalom típus/érték szerinti megjegyzés keresés 
 
A szimulációs dátum a lekérdezés tényleges elvégzése szerinti alapértelmezett dátum, mely 

manuálisan szintén megadható vagy módosítható éééé.hh.nn formátumban való rögzítéssel 

vagy a naptár funkció alkalmazásával. A kapcsolódó tartalom típus megadása legördülő 

menüben választható ki (alapértelmezett típus az áruosztály). A kapcsolódó tartalom érték 

beviteli mezőben csak egész szám lehet. 

 

 
39. ábra: Kapcsolódó tartalom típus/érték rögzítés a Megjegyzés – Keresés indító képernyőn 
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40. ábra: Kapcsolódó tartalom típus/érték rögzítés a Megjegyzés – Keresés indító képernyőn 

 

A Keres gombra kattintással megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő találati lista. 

 

 
41. ábra: Találati lista megjelenítés a Megjegyzés – Keresés indító képernyőn 

 

 
42. ábra: Találati lista megjelenítés a Megjegyzés – Keresés indító képernyőn 

 

Az áruosztály/árucsoport megnevezésére kattintva a Megjegyzés leírás megtekinthető. 
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43. ábra: Megjegyzés leírás megjelenítés a Megjegyzés – Keresés eredmény képernyőn 

 

 
44. ábra: Megjegyzés leírás megjelenítés a Megjegyzés – Keresés eredmény képernyőn 

 
A Megjegyzés leírás megtekintése után lehetővé válik az áruosztályozási rendelkezésen 

belül a különböző logikai szintek közötti vertikális és az azonos logikai szinten belüli 

horizontális mozgás, ezáltal egymás után meg lehet jeleníteni a következő/előző 

eredményt, valamint az első és az utolsó eredményt. A mozgásokat az eredmény 

képernyőn elhelyezett gombok segítségével kell megvalósítani. Az, hogy az adott 

eredmény képernyőn milyen kapcsolatra utaló gombok vannak, az áruosztályozási 

rendelkezés típusától függ. A Vissza gombra kattintva a megadott keresési szempontok 

szerinti képernyőre jut vissza a felhasználó. A megadott paraméterek módosításával a 

lekérdezés ismételten elvégezhető. 

 

5.1.1.1. Vertikális mozgás 
 

A vertikális mozgás az Áruosztály/Árucsoport gombra kattintással lehetséges az alábbiak 

szerint: 

 

 Áruosztály: 

o Árucsoport gomb: adott áruosztályon belüli első árucsoporthoz tartozó 

Megjegyzés megjelenítése (Lefelé mozgás) 

 

 Árucsoport: 

o Áruosztály gomb: ahhoz az áruosztályhoz tartozó Megjegyzés megjelenítése, 

amelybe az aktuális árucsoport tartozik (Felfelé mozgás) 

 

5.1.1.2. Horizontális mozgás 
 

A horizontális mozgás a navigációs gombokra (balra és jobbra mutató nyilakra) kattintva 

lehetséges az alábbiak szerint: 
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 Áruosztály: 

o Előre gomb: az áruosztály száma szerint következő elem 

o Hátra gomb: az áruosztály száma szerint megelőző elem 

o Elejére gomb: az 1. áruosztályhoz tartozó Megjegyzés megjelenítése 

o Végére gomb: a 21. áruosztályhoz tartozó Megjegyzés megjelenítése 

o Vissza gomb: szűrési szempontok képernyő 

 

 Árucsoport (Mindig áruosztályon belül értendő!): 

 

o Előre gomb: az árucsoport száma szerint következő elem 

o Hátra gomb: az árucsoport száma szerint megelőző elem 

o Elejére gomb: az áruosztályon belüli első árucsoporthoz tartozó Megjegyzés 

megjelenítése 

o Végére gomb: az áruosztályon belül utolsó árucsoporthoz tartozó Megjegyzés 

megjelenítése 

o Vissza gomb: szűrési szempontok képernyő 

 

Az árucsoporthoz tartozó megjegyzések megjelenítésekor minden megjegyzést fog látni a 

felhasználó, beleértve a kiegészítő és az alszámos megjegyzéseket is. 

 

5.1.1.3. Áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 
 

Lehetővé vált, hogy az azonos elemhez (áruosztályhoz/árucsoporthoz) tartozó, különböző 

áruosztályozási rendelkezésekben lévő előírások megjelenítése átjárható legyen (Pl. egy 

áruosztályhoz/árucsoporthoz tartozó MJ eredmény képernyőről közvetlenül át lehessen 

lépni ugyanazon áruosztályhoz/árucsoporthoz tartozó HRM eredmény képernyőre).  

 

Az átjárhatóságot az eredmény képernyőn elhelyezett gombok segítségével kell 

megvalósítani. Az, hogy az adott eredmény képernyőn milyen kapcsolatra utaló gombok 

vannak, az áruosztályozási rendelkezés típusától függ. 

 

 
45. ábra: Vertikális és horizontális mozgás, ill. az áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 

 

A HRM gombra kattintva a HRM–Keresés képernyő jelenik meg, ahol megjelenik az adott 

áruosztályhoz/árucsoporthoz tartozó HRM találati lista. 

 

Horizontális mozgás 
(vízszintes mozgás) 

Áruosztályozási rendelkezések 
közötti átjárhatóság 

 
 

Vertikális mozgás 
(Lefelé mozgás) 



TARIC_WEB rendszer felhasználói kézikönyv  

Verzió: 4.2 

Érvényesség kezdete: 2011. május 11. 

 Készítette: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Informatikai Intézet 

 Készült:    2011. május 10. 

 Azonosító:  TARIC_WEB_felhasznaloi_kezikonyv_v4_2_20110511 

33 

 
46. ábra: Találati lista megjelenítés a HRM – Keresés indító képernyőn 

 

Az áruosztály/árucsoport megnevezésére kattintva a HRM leírás megtekinthető. A 

dokumentum feletti ikonokat tartalmazó sávban található utalás az oldalak számára, mely 

előtt látható nyílra kattintva a következő oldal tekinthető meg a dokumentumban. A teljes 

dokumentum megtekintése a jobb oldalon található gördítősáv alkalmazásával szintén 

lehetséges. 

 
47. ábra: HRM leírás megjelenítés a HRM – Keresés eredmény képernyőn 

 
5.1.2. Keresőszó szerinti megjegyzés keresés 
 

A keresőszó szerinti Megjegyzés lekérdezés az adott áruosztályozási rendelkezésen belül a 

szimulációs dátum, kapcsolódó tartalom típus és érték beviteli mező tartalmától 

függetlenül működik. A Keresőszó beviteli mezőben szó, szórészlet vagy kifejezés 

egyaránt megadható. A rendszer képes szóra, szórészletre vagy kifejezésre (azaz két vagy 
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több egymást követő szó a bevitel sorrendjében) való keresésre és a szokásos logikai 

műveletek (és, vagy, kivéve) kezelésére, azaz az összetett keresési feltétel megadására. 

 
A keresési feltételek megadása két különálló szövegmezőben lehetséges, valamint az és, 

vagy, kivéve logikai műveletek kezelésére rádiógombok kerültek kialakításra. A Keresőszó 

beviteli mezők esetében a szó/szórészlet szerinti keresés elkülönítése rádiógombokkal 

történt. Amíg a felhasználó csak az első mezőben ad meg adatokat, addig a 3 rádiógomb 

nem aktív, amikor mindkét mezőben adatok szerepelnek, aktív lesz. A keresésnél 

alapértelmezettnek a 'Teljes szöveg' keresést valamint az 'És' logikai kapcsolatot kínálja fel 

a rendszer. 

 

 
48. ábra: Keresőszó rögzítés a Megjegyzés – Keresés indító képernyőn 

 

A Keres gombra kattintással megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő találati lista. 

 

 
49. ábra: Találati lista megjelenítés a Megjegyzés – Keresés indító képernyőn 

 

Az áruosztály/árucsoport megnevezésére kattintva a megjegyzés leírás megtekinthető. 

 

 
50. ábra: Megjegyzés leírás megjelenítés a Megjegyzés – Keresés eredmény képernyőn 
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5.1.2.1. Vertikális mozgás   
 

A vertikális mozgás részletes leírását lásd az 5.1.1.1. szám alatt.  

 
5.1.2.2. Horizontális mozgás 
 
A horizontális mozgás részletes leírását lásd az 5.1.1.2. szám alatt. 

 
5.1.2.3. Áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 
 
Az áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság részletes leírását lásd az 5.1.1.3. 

szám alatt. 
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5.2. Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázata /HRM/ keresése 
 

A felhasználói menüben (TARIC_WEB kezdő képernyő bal oldalán) a HR Magyarázat 

menüpontot kiválasztva a HRM – Keresés képernyő látható, ahol megjelennek a HRM 

lekérdezés elvégzéséhez szükséges keresési feltételek megadását lehetővé tevő beviteli 

mezők. 

 

 
51. ábra: HRM – Keresés indító képernyő 

 

5.2.1. Kapcsolódó tartalom típus/érték szerinti HRM keresés 
 

A szimulációs dátum a lekérdezés tényleges elvégzése szerinti alapértelmezett dátum, mely 

manuálisan szintén megadható vagy módosítható éééé.hh.nn formátumban való rögzítéssel 

vagy a naptár funkció alkalmazásával. A kapcsolódó tartalom típus megadása legördülő 

menüben választható ki (alapértelmezett típus a szabály). A kapcsolódó tartalom érték 

beviteli mezőben csak egész szám lehet. A kapcsolódó érték szabály esetén 1-6 között, 

áruosztály esetén 1-21 között, árucsoport esetén 1-97 között lehet, illetve vámtarifaszám 

esetén 2, 4, 6, 8 jegyű szám adható meg.    

 

 
52. ábra: Kapcsolódó tartalom típus választás a HRM – Keresés indító képernyőn 

 

 
53. ábra: Kapcsolódó tartalom típus/érték rögzítés a HRM – Keresés indító képernyőn 
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A Kapcsolódó tartalom típus/érték beviteli mezőkben az adatok megadását követően a 

Keres gombra kattintással megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő találati lista. 

 

 
54. ábra: Találati lista megjelenítés a HRM – Keresés indító képernyőn 

 

A szabály/áruosztály/árucsoport/vámtarifaszám leírására kattintva a kapcsolódó HRM 

megtekinthető. A dokumentum feletti ikonokat tartalmazó sávban található utalás az 

oldalak számára, mely előtt látható nyílra kattintva a következő oldal tekinthető meg a 

dokumentumban. A teljes dokumentum megtekintése a jobb oldalon található gördítősáv 

alkalmazásával szintén lehetséges. Az idő folyamán az adott áruosztályozási rendelkezések 

megváltozhatnak. Adott esetben szükség lehet a változások utólagos megtekintésére. Erre 

van lehetőség a rendeletek könyvszerű megjelenítése oldalon, ahol az oldal tetején, egy 

legördülő listában kiválasztva az adott rendelkezés érvényességének kezdetét, az akkor 

érvényes rendelkezés szövege jelenik meg. 

 

 
55. ábra: HRM leírás megjelenítés a HRM – Keresés eredmény képernyőn 
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A HRM leírás megtekintése után lehetővé válik az áruosztályozási rendelkezésen belül a 

különböző logikai szintek közötti vertikális és az azonos logikai szinten belüli horizontális 

mozgás, ezáltal egymás után meg lehet jeleníteni a következő/előző eredményt, valamint 

az első és az utolsó eredményt. A mozgásokat az eredmény képernyőn elhelyezett gombok 

segítségével kell megvalósítani. Az, hogy az adott eredmény képernyőn milyen kapcsolatra 

utaló gombok vannak, az áruosztályozási rendelkezés típusától függ. A Vissza gombra 

kattintva a megadott keresési szempontok szerinti képernyőre jut vissza a felhasználó. A 

megadott paraméterek módosításával a lekérdezés ismételten elvégezhető. 

 

5.2.1.1. Vertikális mozgás 
 

A vertikális mozgás az Áruosztály/Árucsoport/VTSZ gombra kattintva lehetséges. 

 

Hogy milyen gombok jelennek meg és milyen jellegű mozgás érhető el, azt mindig az 

adott rendelkezés típus és az érték adatokban megadottak befolyásolják a következők 

szerint: 

 

 Általános szabályok: 

 Nincs 

 

 Áruosztály: 

 Árucsoport gomb: az adott áruosztályon belüli első árucsoporthoz tartozó 

HRM-et jeleníti meg. (Lefelé irányú mozgás) 

 

 Árucsoport: 

 Vámtarifaszám gomb: az adott árucsoporton belüli első vámtarifaszámhoz 

tartozó HRM-et jeleníti meg. (Lefelé irányú mozgás) 

 Áruosztály gomb: ahhoz az áruosztályhoz tartozó HRM megjelenítése, 

amelybe az aktuális árucsoport tartozik. (Felfelé irányú mozgás) 

 

 Vámtarifaszám: 

 Árucsoport gomb: ahhoz az árucsoporthoz tartozó HRM megjelenítése, 

amelybe az aktuális vámtarifaszám tartozik. (Felfelé irányú mozgás) 

 

5.2.1.2. Horizontális mozgás 
 

A horizontális mozgás az egyes navigációs gombokra kattintva lehetséges. 

 

Hogy milyen gombok jelennek meg és milyen jellegű mozgás érhető el, azt mindig az 

adott rendelkezés típus és az érték adatokban megadottak befolyásolják a következők 

szerint: 

 Általános szabályok: 

 

 Előre gomb: a szabály száma szerint következő elem 

 Hátra gomb: a szabály száma szerint megelőző elem 

 Elejére gomb: az 1. szabály megjelenítése 

 Végére gomb: a 6. szabály megjelenítése 

 Vissza gomb: szűrési szempontok képernyő 
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 Áruosztály: 

 

 Előre gomb: az áruosztály száma szerint következő elem 

 Hátra gomb: az áruosztály száma szerint megelőző elem 

 Elejére gomb: az 1. áruosztályhoz tartozó magyarázat megjelenítése 

 Végére gomb: a 21. áruosztályhoz tartozó magyarázat megjelenítése 

 Vissza gomb: szűrési szempontok képernyő 

 

 Árucsoport: 

 

 Előre gomb: az árucsoport száma szerint következő elem. Vertikális 

mozgás csak az adott áruosztályon belül lehet! 

 Hátra gomb: az árucsoport száma szerint megelőző elem. Vertikális 

mozgás csak az adott áruosztályon belül lehet! 

 Elejére gomb: az áruosztályon belüli első árucsoporthoz tartozó 

magyarázat megjelenítése 

 Végére gomb: az áruosztályon belüli utolsó árucsoporthoz tartozó 

magyarázat megjelenítése 

 Vissza gomb: szűrési szempontok képernyő 

 

 Vámtarifaszám: 

 

 Előre gomb: a vámtarifaszám szerint következő elem. Vertikális mozgás 

csak az adott árucsoporton belül lehet! 

 Hátra gomb: a vámtarifaszám szerint megelőző elem. Vertikális mozgás 

csak az adott árucsoporton belül lehet! 

 Elejére gomb: az árucsoporton belüli első vámtarifaszámhoz tartozó 

magyarázat megjelenítése 

 Végére gomb: az árucsoporton belüli utolsó vámtarifaszámhoz tartozó 

magyarázat megjelenítése 

 Vissza gomb: szűrési szempontok képernyő 

 

5.2.1.3. Áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 
 

Lehetővé vált, hogy az azonos elemhez (szabály/áruosztály/árucsoport/vámtarifaszám) 

tartozó, különböző áruosztályozási rendelkezésekben lévő előírások megjelenítése 

átjárható legyen. (Pl. egy árucsoporthoz tartozó HRM eredmény képernyőről közvetlenül 

át lehessen lépni ugyanazon árucsoporthoz tartozó KNM eredmény képernyőre).  

 

Az átjárhatóságot az eredmény képernyőn elhelyezett gombok segítségével kell 

megvalósítani. Az, hogy az adott eredmény képernyőn milyen kapcsolatra utaló gombok 

vannak, az áruosztályozási rendelkezés típusától függ. 
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56. ábra: Vertikális és horizontális mozgás, ill. az áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 

 

Az Újraolvas funkció lényege, ha a böngésző átméretezése után a PDF tartalom nem 

méreteződik át, akkor az Újraolvas gombra kattintva ez megtörténik. 

 

Publikációs adatok gombra kattintva megjelennek az adott áruosztályozási rendelkezés 

alapját képező jogszabály publikációs adatai (közzétételi/kihirdetési adatok kezelése). 

 

5.2.2. Keresőszó szerinti HRM keresés 
 

A keresőszó szerinti HRM lekérdezés az adott áruosztályozási rendelkezésen belül a 

szimulációs dátum, kapcsolódó tartalom típus és érték beviteli mező tartalmától 

függetlenül működik. A Keresőszó beviteli mezőben szó, szórészlet vagy kifejezés 

egyaránt megadható. A rendszer képes szóra, szórészletre vagy kifejezésre (azaz két vagy 

több egymást követő szó a bevitel sorrendjében) való keresésre és a szokásos logikai 

műveletek (és, vagy, kivéve) kezelésére, azaz az összetett keresési feltétel megadására. 

 

A keresési feltételek megadása két különálló szövegmezőben lehetséges, valamint az és, 

vagy, kivéve logikai műveletek kezelésére rádiógombok kerültek kialakításra. A Keresőszó 

beviteli mezők esetében a szó/szórészlet szerinti keresés elkülönítése rádiógombokkal 

történt. Amíg a felhasználó csak az első mezőben ad meg adatokat, addig a 3 rádiógomb 

nem aktív, amikor mindkét mezőben adatok szerepelnek, aktív lesz. A keresésnél 

alapértelmezettnek a 'Teljes szöveg' keresést valamint az 'És' logikai kapcsolatot kínálja fel 

a rendszer. 

 

 
57. ábra: Keresőszó rögzítés a HRM – Keresés indító képernyőn 

Horizontális mozgás 
(vízszintes mozgás)  

Vertikális mozgás 
(Felfelé és Lefelé 

mozgás) 
 

Áruosztályozási rendelkezések 
közötti átjárhatóság 
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A Keres gombra kattintással megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő találati lista. 

 

 
58. ábra: Találati lista megjelenítés a HRM – Keresés indító képernyőn 

 

A szabály/áruosztály/árucsoport/vámtarifaszám leírására kattintva a kapcsolódó HRM 

megtekinthető. 

 

 
59. ábra: HRM leírás megjelenítés a HRM – Keresés eredmény képernyőn 

 

5.2.2.1. Vertikális mozgás   
 

A vertikális mozgás részletes leírását lásd az 5.2.1.1. szám alatt.  

 
5.2.2.2. Horizontális mozgás 
 
A horizontális mozgás részletes leírását lásd az 5.2.1.2. szám alatt. 

 
5.2.2.3. Áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 
 
Az áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság részletes leírását lásd az 5.2.1.3. 

szám alatt. 
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5.3. Kombinált Nómenklatúra Magyarázat /KNM/ keresése 
 

A menürendszerben (TARIC_HU kezdő képernyő bal oldalán) az ÁOF Keresés 

menüpontra kell kattintani. A listából a KN Magyarázat menüpontot kiválasztva a KNM – 

Keresés képernyő látható, ahol megjelennek a KNM lekérdezés elvégzéséhez szükséges 

keresési feltételek megadását lehetővé tevő beviteli mezők. 

 

 
60. ábra: KNM keresés 

 

5.3.1. Kapcsolódó tartalom típus/érték szerinti KNM keresés 
 

A szimulációs dátum a lekérdezés tényleges elvégzése szerinti alapértelmezett dátum, mely 

manuálisan szintén megadható vagy módosítható éééé.hh.nn formátumban való rögzítéssel 

vagy a naptár funkció alkalmazásával. A kapcsolódó tartalom típus megadása legördülő 

menüben választható ki (alapértelmezett típus a szabály). A kapcsolódó tartalom érték 

beviteli mezőben csak egész szám lehet. A kapcsolódó érték szabály esetén 1-6 között, 

áruosztály esetén 1-21 között, árucsoport esetén 1-97 között lehet, illetve vámtarifaszám 

esetén 2, 4, 6, 8 jegyű szám adható meg.    

 

61. ábra: Kapcsolódó tartalom típus választás a KNM – Keresés indító képernyőn 

 

62. ábra: Kapcsolódó tartalom típus/érték rögzítés a KNM – Keresés indító képernyőn 
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A Kapcsolódó tartalom típus/érték beviteli mezőkben az adatok megadását követően a 

Keres gombra kattintással megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő találati lista. 

 

63. ábra: Találati lista megjelenítés a KNM – Keresés indító képernyőn 
 

A szabály/áruosztály/árucsoport/vámtarifaszám leírására kattintva a kapcsolódó KNM 

megtekinthető. A dokumentum feletti ikonokat tartalmazó sávban található utalás az 

oldalak számára, mely előtt látható nyílra kattintva a következő oldal tekinthető meg a 

dokumentumban. A teljes dokumentum megtekintése a jobb oldalon található gördítősáv 

alkalmazásával szintén lehetséges. Az idő folyamán az adott áruosztályozási rendelkezések 

megváltozhatnak. Adott esetben szükség lehet a változások utólagos megtekintésére. Erre 

van lehetőség a rendeletek könyvszerű megjelenítése oldalon, ahol az oldal tetején, egy 

legördülő listában kiválasztva az adott rendelkezés érvényességének kezdetét, az akkor 

érvényes rendelkezés szövege jelenik meg. 

 

 
64. ábra: KNM leírás megjelenítés a KNM – Keresés eredmény képernyőn 
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A KNM leírás megtekintése után lehetővé válik az áruosztályozási rendelkezésen belül a 

különböző logikai szintek közötti vertikális és az azonos logikai szinten belüli horizontális 

mozgás, ezáltal egymás után meg lehet jeleníteni a következő/előző eredményt, valamint 

az első és az utolsó eredményt. A mozgásokat az eredmény képernyőn elhelyezett gombok 

segítségével kell megvalósítani. Az, hogy az adott eredmény képernyőn milyen kapcsolatra 

utaló gombok vannak, az áruosztályozási rendelkezés típusától függ. A Vissza gombra 

kattintva a megadott keresési szempontok szerinti képernyőre jut vissza a felhasználó. A 

megadott paraméterek módosításával a lekérdezés ismételten elvégezhető. 

 
5.3.1.1. Vertikális mozgás 
 

A vertikális mozgás az Áruosztály/Árucsoport/VTSZ gombra kattintva lehetséges. 

 

Hogy milyen gombok jelennek meg és milyen jellegű mozgás érhető el, azt mindig az 

adott rendelkezés típus és az érték adatokban megadottak befolyásolják a következők 

szerint: 

 

 Általános szabályok: 

 Nincs 

 

 Áruosztály: 

 Árucsoport gomb: az adott áruosztályon belüli első árucsoporthoz tartozó 

KNM-et jeleníti meg. (Lefelé irányú mozgás) 

 

 Árucsoport: 

 Vámtarifaszám gomb: az adott árucsoporton belüli első vámtarifaszámhoz 

tartozó KNM-et jeleníti meg. (Lefelé irányú mozgás) 

 Áruosztály gomb: ahhoz az áruosztályhoz tartozó KNM megjelenítése, 

amelybe az aktuális árucsoport tartozik. (Felfelé irányú mozgás) 

 

 Vámtarifaszám: 

 Árucsoport gomb: ahhoz az árucsoporthoz tartozó KNM megjelenítése, 

amelybe az aktuális vámtarifaszám tartozik. (Felfelé irányú mozgás) 

 

5.3.1.2. Horizontális mozgás 
 

A horizontális mozgás az egyes navigációs gombokra kattintva lehetséges. 

 

Hogy milyen gombok jelennek meg és milyen jellegű mozgás érhető el, azt mindig az 

adott rendelkezés típus és az érték adatokban megadottak befolyásolják a következők 

szerint: 

 

 Általános szabályok: 

 Előre gomb: a szabály azonosítója szerint következő elem 

 Hátra gomb: a szabály azonosítója szerint megelőző elem 

 Elejére gomb: az első azonosítóval definiált szabály megjelenítése 

 Végére gomb: az utolsó azonosítóval definiált szabály megjelenítése 

 Vissza gomb: szűrési szempontok képernyő 
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 Áruosztály: 

 Előre gomb: az áruosztály száma szerint következő elem 

 Hátra gomb: az áruosztály száma szerint megelőző elem 

 Elejére gomb: az 1. áruosztályhoz tartozó magyarázat megjelenítése 

 Végére gomb: a 21. áruosztályhoz tartozó magyarázat megjelenítése 

 Vissza gomb: szűrési szempontok képernyő 

 

 Árucsoport: 

 Előre gomb: az árucsoport száma szerint következő elem. Vertikális 

mozgás csak az adott  áruosztályon belül lehet! 

 Hátra gomb: az árucsoport száma szerint megelőző elem. Vertikális 

mozgás csak az adott áruosztályon belül lehet! 

 Elejére gomb: az áruosztályon belüli első árucsoporthoz tartozó 

magyarázat megjelenítése 

 Végére gomb: az áruosztályon belüli utolsó árucsoporthoz tartozó 

magyarázat megjelenítése 

 Vissza gomb: szűrési szempontok képernyő 

 

 Vámtarifaszám: 

 Előre gomb: a vámtarifaszám szerint következő elem. Vertikális mozgás 

csak az adott árucsoporton belül lehet! 

 Hátra gomb: a vámtarifaszám szerint megelőző elem. Vertikális mozgás 

csak az adott árucsoporton belül lehet! 

 Elejére gomb: az árucsoporton belüli első vámtarifaszámhoz tartozó 

magyarázat megjelenítése 

 Végére gomb: az árucsoporton belüli utolsó vámtarifaszámhoz tartozó 

magyarázat megjelenítése 

 Vissza gomb: szűrési szempontok képernyő 

 

Fontos kiemelni, hogy nem minden esetben tartozik árucsoporthoz vagy áruosztályhoz KN 

Magyarázat. 

 

5.3.1.3. Áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 
 

Lehetővé vált, hogy az azonos elemhez (szabály/áruosztály/árucsoport/vámtarifaszám) 

tartozó, különböző áruosztályozási rendelkezésekben lévő előírások megjelenítése 

átjárható legyen. (Pl. egy árucsoporthoz tartozó KNM eredmény képernyőről közvetlenül 

át lehessen lépni ugyanazon árucsoporthoz tartozó HRM eredmény képernyőre).  

 

Az átjárhatóságot az eredmény képernyőn elhelyezett gombok segítségével kell 

megvalósítani. Az, hogy az adott eredmény képernyőn milyen kapcsolatra utaló gombok 

vannak, az áruosztályozási rendelkezés típusától függ. 
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65. ábra: Vertikális és horizontális mozgás, ill. az áruosztályozási rendelkezések közötti 

átjárhatóság 

 

Az Újraolvas funkció lényege, ha a böngésző átméretezése után a PDF tartalom nem 

méreteződik át, akkor az Újraolvas gombra kattintva ez megtörténik. 

 

Publikációs adatok gombra kattintva megjelennek az adott áruosztályozási rendelkezés 

alapját képező jogszabály publikációs adatai (közzétételi/kihirdetési adatok kezelése). 

 

5.3.2. Keresőszó szerinti KNM keresés 
 

A keresőszó szerinti KNM lekérdezés az adott áruosztályozási rendelkezésen belül a 

szimulációs dátum, kapcsolódó tartalom típus és érték beviteli mező tartalmától 

függetlenül működik. A Keresőszó beviteli mezőben szó, szórészlet vagy kifejezés 

egyaránt megadható. A rendszer képes szóra, szórészletre vagy kifejezésre (azaz két vagy 

több egymást követő szó a bevitel sorrendjében) való keresésre és a szokásos logikai 

műveletek (és, vagy, kivéve) kezelésére, azaz az összetett keresési feltétel megadására. 

 

A keresési feltételek megadása két különálló szövegmezőben lehetséges, valamint az és, 

vagy, kivéve logikai műveletek kezelésére rádiógombok kerültek kialakításra. A Keresőszó 

beviteli mezők esetében a szó/szórészlet szerinti keresés elkülönítése rádiógombokkal 

történt. Amíg a felhasználó csak az első mezőben ad meg adatokat, addig a 3 rádiógomb 

nem aktív, amikor mindkét mezőben adatok szerepelnek, aktív lesz. A keresésnél 

alapértelmezettnek a 'Teljes szöveg' keresést valamint az 'És' logikai kapcsolatot kínálja fel 

a rendszer. 

 

 

Horizontális mozgás 
(vízszintes mozgás) 

Vertikális mozgás 
(Felfelé és Lefelé 

mozgás) 

Áruosztályozási rendelkezések 
közötti átjárhatóság 
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66. ábra: Keresőszó rögzítés a KNM – Keresés indító képernyőn 

 

A Keres gombra kattintással megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő találati lista. 

 

 
67. ábra: Találati lista megjelenítés a KNM – Keresés indító képernyőn 

 

A szabály/áruosztály/árucsoport/vámtarifaszám leírására kattintva a kapcsolódó KNM 

megtekinthető. 

 

 
68. ábra: KNM leírás megjelenítés a KNM – Keresés eredmény képernyőn 
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5.3.2.1. Vertikális mozgás   
 

A vertikális mozgás részletes leírását lásd az 5.3.1.1. szám alatt.  

 
5.3.2.2. Horizontális mozgás 
 
A horizontális mozgás részletes leírását lásd az 5.3.1.2. szám alatt. 

 
5.3.2.3. Áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 
 
Az áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság részletes leírását lásd az 5.3.1.3. 

szám alatt. 
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5.4. Áruosztályozási vélemények /ÁOV/ keresése 
 

A felhasználói menüben (TARIC_HU kezdő képernyő bal oldalán) az Áruosztályozási 

vélemények menüpontot kiválasztva az ÁOV–Keresés képernyő látható, ahol megjelennek 

az ÁOV lekérdezés elvégzéséhez szükséges keresési feltételek megadását lehetővé tevő 

beviteli mezők. 

 

69. ábra: ÁOV – Keresés indító képernyő 
 

5.4.1. Kapcsolódó tartalom típus/érték szerinti ÁOV keresés 
 

A szimulációs dátum a lekérdezés tényleges elvégzése szerinti alapértelmezett dátum, mely 

manuálisan szintén megadható vagy módosítható éééé.hh.nn formátumban való rögzítéssel 

vagy a naptár funkció alkalmazásával. A kapcsolódó tartalom típus megadása legördülő 

menüben nem választható ki, mert ÁOV kizárólag vámtarifaszámhoz tartozhat. A 

kapcsolódó tartalom érték beviteli mezőben csak egész szám lehet, vámtarifaszám esetén 

2, 4, 6, 8 jegyű szám adható meg.    

 

 
70. ábra: Kapcsolódó tartalom érték rögzítés az ÁOV – Keresés indító képernyőn 

  

71. ábra: Kapcsolódó tartalom érték rögzítés az ÁOV – Keresés indító képernyőn 
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A Kapcsolódó tartalom érték beviteli mezőben a vámtarifaszám megadását követően a 

Keres gombra kattintással megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő találati lista. 

 

72. ábra: Találati lista megjelenítés az ÁOV – Keresés indító képernyőn 
 

A vámtarifaszám leírására kattintva a kapcsolódó ÁOV megtekinthető. A dokumentum 

feletti ikonokat tartalmazó sávban található utalás az oldalak számára, mely előtt látható 

nyílra kattintva a következő oldal tekinthető meg a dokumentumban. A teljes dokumentum 

megtekintése a jobb oldalon található gördítősáv alkalmazásával szintén lehetséges.  

 

 
73. ábra: ÁOV leírás megjelenítés az ÁOV – Keresés eredmény képernyőn 

 

Az ÁOV leírás megtekintése után lehetővé válik az áruosztályozási rendelkezésen belül az 

azonos logikai szinten belüli horizontális mozgás, ezáltal egymás után meg lehet jeleníteni 

a következő/előző eredményt, valamint az első és az utolsó eredményt. A mozgásokat az 

eredmény képernyőn elhelyezett gombok segítségével kell megvalósítani. Az, hogy az 

adott eredmény képernyőn milyen kapcsolatra utaló gombok vannak, az áruosztályozási 

rendelkezés típusától függ. A Vissza gombra kattintva a megadott keresési szempontok 
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szerinti képernyőre jut vissza a felhasználó. A megadott paraméterek módosításával a 

lekérdezés ismételten elvégezhető. 

 

5.4.1.1. Horizontális mozgás 
 

A horizontális mozgás az egyes navigációs gombokra kattintva lehetséges. 

 

Hogy milyen gombok jelennek meg és milyen jellegű mozgás érhető el, azt mindig az 

adott rendelkezés típus és az érték adatokban megadottak befolyásolják a következők 

szerint: 

 Előre gomb: vámtarifaszám (és sorszám) szerint következő elem 

 Hátra gomb: vámtarifaszám (és sorszám) szerint megelőző elem 

 Elejére gomb: vámtarifaszám (és sorszám) szerint az első áruosztályozási 

vélemény megjelenítése 

 Végére gomb: vámtarifaszám (és sorszám) szerint az utolsó 

áruosztályozási vélemény megjelenítése  

 Vissza gomb: szűrési szempontok képernyő 

 

5.4.1.2. Áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 
 

Lehetővé vált, hogy azonos elemhez (vámtarifaszám) tartozó, különböző áruosztályozási 

rendelkezésekben lévő előírások megjelenítése átjárható legyen. (Pl. egy vámtarifaszámhoz 

tartozó ÁOV eredmény képernyőről közvetlenül át lehessen lépni ugyanazon 

vámtarifaszámhoz tartozó HRM eredmény képernyőre). Az átjárhatóságot az eredmény 

képernyőn elhelyezett gombok segítségével kell megvalósítani. 

 
74. ábra: Horizontális mozgás, ill. az áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 
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Az Újraolvas funkció lényege, ha a böngésző átméretezése után a PDF tartalom nem 

méreteződik át, akkor az Újraolvas gombra kattintva ez megtörténik. 

 

Publikációs adatok gombra kattintva megjelennek az adott áruosztályozási rendelkezés 

alapját képező jogszabály publikációs adatai (közzétételi/kihirdetési adatok kezelése). 

 

5.4.2. Keresőszó szerinti ÁOV keresés 
 

A keresőszó szerinti ÁOV lekérdezés az adott áruosztályozási rendelkezésen belül a 

szimulációs dátum, kapcsolódó tartalom típus és érték beviteli mező tartalmától 

függetlenül működik. A Keresőszó beviteli mezőben szó, szórészlet vagy kifejezés 

egyaránt megadható. A rendszer képes szóra, szórészletre vagy kifejezésre (azaz két vagy 

több egymást követő szó a bevitel sorrendjében) való keresésre és a szokásos logikai 

műveletek (és, vagy, kivéve) kezelésére, azaz az összetett keresési feltétel megadására. 

 

A keresési feltételek megadása két különálló szövegmezőben lehetséges, valamint az és, 

vagy, kivéve logikai műveletek kezelésére rádiógombok kerültek kialakításra. A Keresőszó 

beviteli mezők esetében a szó/szórészlet szerinti keresés elkülönítése rádiógombokkal 

történt. Amíg a felhasználó csak az első mezőben ad meg adatokat, addig a 3 rádiógomb 

nem aktív, amikor mindkét mezőben adatok szerepelnek, aktív lesz. A keresésnél 

alapértelmezettnek a 'Teljes szöveg' keresést valamint az 'És' logikai kapcsolatot kínálja fel 

a rendszer. 

 

 
75. ábra: Keresőszó rögzítés az ÁOV – Keresés indító képernyőn 

 

A Keres gombra kattintással megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő találati lista. 

 

 
76. ábra: Találati lista megjelenítés az ÁOV – Keresés indító képernyőn 
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A vámtarifaszám leírására kattintva a kapcsolódó ÁOV megtekinthető. 

 

 
77. ábra: ÁOV leírás megjelenítés az ÁOV – Keresés eredmény képernyőn 

 

5.4.2.1. Horizontális mozgás 
 
A horizontális mozgás részletes leírását lásd az 5.4.1.1. szám alatt. 

 
5.4.2.2. Áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 
 
Az áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság részletes leírását lásd az 5.4.1.2. 

szám alatt. 
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5.5. Áruosztályozási rendeletek /ÁOR/ keresése 
 

A felhasználói menüben (TARIC_HU kezdő képernyő bal oldalán) az Áruosztályozási 

Rendeletek menüpontot kiválasztva az ÁOR – Keresés képernyő látható, ahol megjelennek 

az ÁOR lekérdezés elvégzéséhez szükséges keresési feltételek megadását lehetővé tevő 

beviteli mezők. 

 

 
78. ábra: ÁOR – Keresés indító képernyő 

 

5.5.1. Kapcsolódó tartalom típus/érték szerinti áor keresés 
 

A szimulációs dátum a lekérdezés tényleges elvégzése szerinti alapértelmezett dátum, mely 

manuálisan szintén megadható vagy módosítható éééé.hh.nn formátumban való rögzítéssel 

vagy a naptár funkció alkalmazásával. A kapcsolódó tartalom típus megadása legördülő 

menüben nem választható ki, mert ÁOR kizárólag vámtarifaszámhoz tartozhat. A 

kapcsolódó tartalom érték beviteli mezőben csak egész szám lehet, vámtarifaszám esetén 

2, 4, 6, 8 jegyű szám adható meg.    

 

 
79. ábra: Kapcsolódó tartalom érték rögzítés az ÁOR – Keresés indító képernyőn 

  

 
80. ábra: Kapcsolódó tartalom érték rögzítés az ÁOR – Keresés indító képernyőn 
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A Kapcsolódó tartalom érték beviteli mezőben a vámtarifaszám megadását követően a 

Keres gombra kattintással megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő találati lista. 

 

 
81. ábra: Találati lista megjelenítés az ÁOR – Keresés indító képernyőn 

 

A vámtarifaszám leírására kattintva a kapcsolódó ÁOR megtekinthető. A dokumentum 

feletti ikonokat tartalmazó sávban található utalás az oldalak számára, mely előtt látható 

nyílra kattintva a következő oldal tekinthető meg a dokumentumban. A teljes dokumentum 

megtekintése a jobb oldalon található gördítősáv alkalmazásával szintén lehetséges.  

 

 
82. ábra: ÁOR leírás megjelenítés az ÁOR – Keresés eredmény képernyőn /1. oldal/ 
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83. ábra: ÁOR leírás megjelenítés az ÁOR – Keresés eredmény képernyőn /2. oldal/ 

 

Az ÁOR leírás megtekintése után lehetővé válik az áruosztályozási rendelkezésen belül az 

azonos logikai szinten belüli horizontális mozgás, ezáltal egymás után meg lehet jeleníteni 

a következő/előző eredményt, valamint az első és az utolsó eredményt. A mozgásokat az 

eredmény képernyőn elhelyezett gombok segítségével kell megvalósítani. Az, hogy az 

adott eredmény képernyőn milyen kapcsolatra utaló gombok vannak, az áruosztályozási 

rendelkezés típusától függ. A Vissza gombra kattintva a megadott keresési szempontok 

szerinti képernyőre jut vissza a felhasználó. A megadott paraméterek módosításával a 

lekérdezés ismételten elvégezhető. 

 

5.5.1.1. Horizontális mozgás 
 

A horizontális mozgás az egyes navigációs gombokra kattintva lehetséges. 

 

Hogy milyen gombok jelennek meg és milyen jellegű mozgás érhető el, azt mindig az 

adott rendelkezés típus és az érték adatokban megadottak befolyásolják a következők 

szerint: 

 

 Előre gomb: vámtarifaszám (és sorszám) szerint következő elem 

 Hátra gomb: vámtarifaszám (és sorszám) szerint megelőző elem 

 Elejére gomb: vámtarifaszám (és sorszám) szerint az első áruosztályozási 

vélemény megjelenítése 

 Végére gomb: vámtarifaszám (és sorszám) szerint az utolsó 

áruosztályozási vélemény megjelenítése  

 Vissza gomb: szűrési szempontok képernyő 
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5.5.1.2. Áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 
 

Lehetővé vált, hogy azonos elemhez (vámtarifaszám) tartozó, különböző áruosztályozási 

rendelkezésekben lévő előírások megjelenítése átjárható legyen. (Pl. egy vámtarifaszámhoz 

tartozó ÁOR eredmény képernyőről közvetlenül át lehessen lépni ugyanazon 

vámtarifaszámhoz tartozó KNM eredmény képernyőre). Az átjárhatóságot az eredmény 

képernyőn elhelyezett gombok segítségével kell megvalósítani. 

 

 
84. ábra: Horizontális mozgás, ill. az áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 

 

Az Újraolvas funkció lényege, ha a böngésző átméretezése után a PDF tartalom nem 

méreteződik át, akkor az Újraolvas gombra kattintva ez megtörténik. 

 

Publikációs adatok gombra kattintva megjelennek az adott áruosztályozási rendelkezés 

alapját képező jogszabály publikációs adatai (közzétételi/kihirdetési adatok kezelése). 

 

5.5.2. Keresőszó szerinti ÁOR keresés 
 

A keresőszó szerinti ÁOR lekérdezés az adott áruosztályozási rendelkezésen belül a 

szimulációs dátum, kapcsolódó tartalom típus és érték beviteli mező tartalmától 

függetlenül működik. A Keresőszó beviteli mezőben szó, szórészlet vagy kifejezés 

egyaránt megadható. A rendszer képes szóra, szórészletre vagy kifejezésre (azaz két vagy 

több egymást követő szó a bevitel sorrendjében) való keresésre és a szokásos logikai 

műveletek (és, vagy, kivéve) kezelésére, azaz az összetett keresési feltétel megadására. 

 

A keresési feltételek megadása két különálló szövegmezőben lehetséges, valamint az és, 

vagy, kivéve logikai műveletek kezelésére rádiógombok kerültek kialakításra. A Keresőszó 

beviteli mezők esetében a szó/szórészlet szerinti keresés elkülönítése rádiógombokkal 

történt. Amíg a felhasználó csak az első mezőben ad meg adatokat, addig a 3 rádiógomb 

nem aktív, amikor mindkét mezőben adatok szerepelnek, aktív lesz. A keresésnél 

alapértelmezettnek a 'Teljes szöveg' keresést valamint az 'És' logikai kapcsolatot kínálja fel 

a rendszer. 

Horizontális 
mozgás 

(vízszintes mozgás) 

Áruosztályozási 
rendelkezések közötti 

átjárhatóság 
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85. ábra: Keresőszó rögzítés az ÁOR – Keresés indító képernyőn 

 

A Keres gombra kattintással megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő találati lista. 

 

 
86. ábra: Találati lista megjelenítés az ÁOR – Keresés indító képernyőn 

 

A vámtarifaszám leírására kattintva a kapcsolódó ÁOR megtekinthető. 

 

 
87. ábra: ÁOR leírás megjelenítés az ÁOR – Keresés eredmény képernyőn /1. oldal/ 
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88. ábra: ÁOR leírás megjelenítés az ÁOR – Keresés eredmény képernyőn /2. oldal/ 

 
5.5.2.1. Horizontális mozgás 
 
A horizontális mozgás részletes leírását lásd az 5.5.1.1. szám alatt. 

 
5.5.2.2. Áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 
 
Az áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság részletes leírását lásd az 5.5.1.2. 

szám alatt. 
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5.6. Európai Bíróság áruosztályozási vonatkozású ítéletei /EBI/ keresése 
 

A felhasználói menüben (TARIC_HU kezdő képernyő bal oldalán) az EB ítéletek 

menüpontot kiválasztva az EBI – Keresés képernyő látható, ahol megjelennek az EBI 

lekérdezés elvégzéséhez szükséges keresési feltételek megadását lehetővé tevő beviteli 

mezők. 

 

 
89. ábra: EBI – Keresés indító képernyő 

 

5.6.1. Kapcsolódó tartalom típus/érték szerinti EBI keresés 
 

A szimulációs dátum a lekérdezés tényleges elvégzése szerinti alapértelmezett dátum, mely 

manuálisan szintén megadható vagy módosítható éééé.hh.nn formátumban való rögzítéssel 

vagy a naptár funkció alkalmazásával. A kapcsolódó tartalom típus megadása legördülő 

menüben választható ki (alapértelmezett típus a vámtarifaszám). A kapcsolódó tartalom 

érték beviteli mezőben vámtarifaszám esetén 2, 4, 6, 8 jegyű szám adható meg, ítéletszám 

megadásakor a kötelező formátum: A-nnn/éé 

 

 
90. ábra: Kapcsolódó tartalom típus választás az EBI – Keresés indító képernyőn 

 

 
91. ábra: Kapcsolódó tartalom típus/érték rögzítés az EBI – Keresés indító képernyőn 



TARIC_WEB rendszer felhasználói kézikönyv  

Verzió: 4.2 

Érvényesség kezdete: 2011. május 11. 

 Készítette: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Informatikai Intézet 

 Készült:    2011. május 10. 

 Azonosító:  TARIC_WEB_felhasznaloi_kezikonyv_v4_2_20110511 

61 

A Kapcsolódó tartalom típus/érték beviteli mezőkben az adatok megadását követően a 

Keres gombra kattintással megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő találati lista. 

 

 
92. ábra: Találati lista megjelenítés az EBI – Keresés indító képernyőn 

 

Az ítéletszám leírására kattintva a kapcsolódó EBI megtekinthető. A dokumentum feletti 

ikonokat tartalmazó sávban található utalás az oldalak számára, mely előtt látható nyílra 

kattintva a következő oldal tekinthető meg a dokumentumban. A teljes dokumentum 

megtekintése a jobb oldalon található gördítősáv alkalmazásával szintén lehetséges. 

 

 
93. ábra: EBI leírás megjelenítés az EBI – Keresés eredmény képernyőn 

Az EBI leírás megtekintése után lehetővé válik az áruosztályozási rendelkezésen belül az 

azonos logikai szinten belüli horizontális mozgás, ezáltal egymás után meg lehet jeleníteni 

a következő/előző eredményt, valamint az első és az utolsó eredményt. A mozgásokat az 

eredmény képernyőn elhelyezett gombok segítségével kell megvalósítani. Az, hogy az 

adott eredmény képernyőn milyen kapcsolatra utaló gombok vannak, az áruosztályozási 

rendelkezés típusától függ. A Vissza gombra kattintva a megadott keresési szempontok 

szerinti képernyőre jut vissza a felhasználó. A megadott paraméterek módosításával a 

lekérdezés ismételten elvégezhető. 
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5.6.1.1. Horizontális mozgás 
 

A horizontális mozgás az egyes navigációs gombokra kattintva lehetséges. 

 

Hogy milyen gombok jelennek meg és milyen jellegű mozgás érhető el, azt mindig az 

adott rendelkezés típus és az érték adatokban megadottak befolyásolják a következők 

szerint: 

 

 Előre gomb: az ítélet száma szerint a következő elem  

 Hátra gomb: az ítélet száma szerint a megelőző elem  

 Elejére gomb: az ítélet száma szerint az első EBI megjelenítése 

 Végére gomb: az ítélet száma szerint az utolsó EBI megjelenítése 

 Vissza gomb: szűrési szempontok képernyő 

 

5.6.1.2. Áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 
 

Lehetővé vált, hogy azonos elemhez (vámtarifaszám) tartozó, különböző áruosztályozási 

rendelkezésekben lévő előírások megjelenítése átjárható legyen. (Pl. egy vámtarifaszámhoz 

tartozó EBI eredmény képernyőről közvetlenül át lehessen lépni ugyanazon 

vámtarifaszámhoz tartozó KNM eredmény képernyőre). Az átjárhatóságot az eredmény 

képernyőn elhelyezett gombok segítségével kell megvalósítani. 

 

 
94. ábra: Horizontális mozgás, ill. az áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 

 

Az Újraolvas funkció lényege, ha a böngésző átméretezése után a PDF tartalom nem 

méreteződik át, akkor az Újraolvas gombra kattintva ez megtörténik. 

 

Publikációs adatok gombra kattintva megjelennek az adott áruosztályozási rendelkezés 

alapját képező jogszabály publikációs adatai (közzétételi/kihirdetési adatok kezelése). 

 

 

 

Horizontális mozgás 
(vízszintes mozgás) 

Áruosztályozási rendelkezések 
közötti átjárhatóság 
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5.6.2. Keresőszó szerinti EBI keresés 
 

A keresőszó szerinti EBI lekérdezés az adott áruosztályozási rendelkezésen belül a 

szimulációs dátum, kapcsolódó tartalom típus és érték beviteli mező tartalmától 

függetlenül működik. A Keresőszó beviteli mezőben szó, szórészlet vagy kifejezés 

egyaránt megadható. A rendszer képes szóra, szórészletre vagy kifejezésre (azaz két vagy 

több egymást követő szó a bevitel sorrendjében) való keresésre és a szokásos logikai 

műveletek (és, vagy, kivéve) kezelésére, azaz az összetett keresési feltétel megadására. 

 

A keresési feltételek megadása két különálló szövegmezőben lehetséges, valamint az és, 

vagy, kivéve logikai műveletek kezelésére rádiógombok kerültek kialakításra. A Keresőszó 

beviteli mezők esetében a szó/szórészlet szerinti keresés elkülönítése rádiógombokkal 

történt. Amíg a felhasználó csak az első mezőben ad meg adatokat, addig a 3 rádiógomb 

nem aktív, amikor mindkét mezőben adatok szerepelnek, aktív lesz. A keresésnél 

alapértelmezettnek a 'Teljes szöveg' keresést valamint az 'És' logikai kapcsolatot kínálja fel 

a rendszer. 

 

 
95. ábra: Keresőszó rögzítés az EBI – Keresés indító képernyőn 

 

A Keres gombra kattintással megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő találati lista. 

 

 
96. ábra: Találati lista megjelenítés az EBI – Keresés indító képernyőn 

 

Az ítéletszám leírására kattintva a kapcsolódó EBI megtekinthető. 
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97. ábra: EBI leírás megjelenítés az EBI – Keresés eredmény képernyőn 

 
5.6.2.1. Horizontális mozgás 
 
A horizontális mozgás részletes leírását lásd az 5.6.1.1. szám alatt. 

 
5.6.2.2. Áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 
 
Az áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság részletes leírását lásd az 5.6.1.2. 

szám alatt. 
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5.7. Korrelációs tábla lekérdezése  
 

A felhasználói menüben (TARIC_HU kezdő képernyő bal oldalán) a Korrelációs tábla 

menüpontot kiválasztva a Korrelációs tábla lekérdezése képernyő látható, ahol 

megjelennek a Korrelációs tábla lekérdezés elvégzéséhez szükséges keresési feltételek 

megadását lehetővé tevő beviteli mezők. 

 

 
98. ábra: Korrelációs tábla lekérdezés indító képernyő 

 

A vámtarifaszámok változását az Európai Bizottság Adózás-és Vámuniós Főigazgatósága 

/DG TAXUD/ egy korrelációs táblázatban teszi közzé. A korrelációs tábla minden évben 

megközelítőleg a Kombinált Nómenklatúra kihirdetésével egy időben kerül közzétételre. A 

táblát két példányban jelentetik meg, az oda-vissza ellenőrizhetőség érdekében. Az egyik 

tábla tartalmazza az aktuális (érvényes) adatokhoz rendelt előzmény adatokat, a másik 

táblában az előzmény adatokhoz rendelik az aktuális adatokat. 

 

Azért, hogy a fentiekben hivatkozott vámtarifaszám változásokra vonatkozó információk a 

felhasználók számára közvetlenül megismerhetővé és elérhetővé váljanak, a TARIC_HU 

rendszerben létrehozásra került a Korrelációs tábla lekérdezés funkció. 

 

A megadható paraméterek: 

 

 Évszám1, Évszám2: legördülő menüben választható ki 

 Vámtarifaszám: 8 jegyű szám adható meg 

 

Amennyiben változás tapasztalható, úgy az eredmény képernyőn megjelenik a korrelációs 

táblát aktivizáló hivatkozás, mely a konkrét paraméterekkel megjeleníti a változáshoz 

kapcsolódó korrelációs táblázatot. 

 

Az Évszám1, Évszám2, Vámtarifaszám beviteli mezőkben az adatok megadását követően a 

Keres gombra kattintással megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő találati lista. 

 

 
99. ábra: Beviteli adatok rögzítése a Korrelációs tábla lekérdezése indító képernyőn 
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100. ábra: Vámtarifaszám-változás megjelenítés a Korrelációs tábla lekérdezése eredmény képernyőn 
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6. KERESKEDELEMPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK LEKÉRDEZÉSE 
 

6.1. Terméktáblázat  megtekintése 
 

A menürendszerben (TARIC_Web kezdő képernyő bal oldalán) a Terméktáblázat 

menüpontra kattintva a KERPOL Terméktáblázat Megtekintés képernyő látható. A 

Terméktáblázat termékenkénti bontásban tartalmazza az összes aktuális (2004.05.01-jei 

időponttól kezdődően érvényes) kereskedelempolitikai intézkedést (antidömping-és 

kiegyenlítő vám intézkedéseket). 

 

 
101. ábra: KERPOL Terméktáblázat megjelenítése 

 

A Terméktáblázat a joganyag számát és címét, a termék megnevezését és vámtarifaszámot 

(csak és kizárólag az intézkedésben közzétett vámtarifaszámot, függetlenül annak esetleges 

későbbi HR vagy KN változásból adódó módosításától) és az érintett országot tartalmazza. 

 

6.2. Európai bíróság kereskedelempolitikai vonatkozású ítéleteinek keresése 

 
A menürendszerben (TARIC_Web kezdő képernyő bal oldalán) a KERPOL EB ítéletek 

menüpontra kattintva a KERPOL EBI – Keresés képernyő látható, ahol megjelennek az 

EBI lekérdezés elvégzéséhez szükséges keresési feltételek megadását lehetővé tevő 

beviteli mezők. 

 

 
102. ábra: KERPOL EBI – Keresés indító képernyő 



TARIC_WEB rendszer felhasználói kézikönyv  

Verzió: 4.2 

Érvényesség kezdete: 2011. május 11. 

 Készítette: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Informatikai Intézet 

 Készült:    2011. május 10. 

 Azonosító:  TARIC_WEB_felhasznaloi_kezikonyv_v4_2_20110511 

68 

6.2.1. Kapcsolódó tartalom típus/érték szerinti EBI keresés 
 

A szimulációs dátum a lekérdezés tényleges elvégzése szerinti alapértelmezett dátum, mely 

manuálisan szintén megadható vagy módosítható éééé.hh.nn formátumban való rögzítéssel 

vagy a naptár funkció alkalmazásával. A kapcsolódó tartalom típus megadása legördülő 

menüben választható ki (alapértelmezett típus a vámtarifaszám). A kapcsolódó tartalom 

érték beviteli mezőben vámtarifaszám esetén 2, 4, 6, 8 jegyű szám adható meg, ítéletszám 

megadásakor a kötelező formátum: A-nnn/éé 

 

 
103. ábra: Kapcsolódó tartalom típus választás a KERPOL EBI – Keresés indító képernyőn 

 

 
104. ábra: Kapcsolódó tartalom típus/érték rögzítés a KERPOL EBI – Keresés indító képernyőn 
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A Kapcsolódó tartalom típus/érték beviteli mezőkben az adatok megadását követően a 

Keres gombra kattintással megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő találati lista. 

 

 
105. ábra: Találati lista megjelenítés a KERPOL EBI – Keresés indító képernyőn 

 

Az ítéletszám leírására kattintva a kapcsolódó EBI megtekinthető. A dokumentum feletti 

ikonokat tartalmazó sávban található utalás az oldalak számára, mely előtt látható nyílra 

kattintva a következő oldal tekinthető meg a dokumentumban. A teljes dokumentum 

megtekintése a jobb oldalon található gördítősáv alkalmazásával szintén lehetséges. 

 

 
106. ábra: EBI leírás megjelenítés a KERPOL EBI – Keresés eredmény képernyőn 

Az EBI leírás megtekintése után lehetővé válik az áruosztályozási rendelkezésen belül az 

azonos logikai szinten belüli horizontális mozgás, ezáltal egymás után meg lehet jeleníteni 

a következő/előző eredményt, valamint az első és az utolsó eredményt. A mozgásokat az 

eredmény képernyőn elhelyezett gombok segítségével kell megvalósítani. Az, hogy az 

adott eredmény képernyőn milyen kapcsolatra utaló gombok vannak, az áruosztályozási 

rendelkezés típusától függ. A Vissza gombra kattintva a megadott keresési szempontok 

szerinti képernyőre jut vissza a felhasználó. A megadott paraméterek módosításával a 

lekérdezés ismételten elvégezhető. 
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6.2.1.1. Horizontális mozgás 
 

A horizontális mozgás az egyes navigációs gombokra kattintva lehetséges. 

 

Hogy milyen gombok jelennek meg és milyen jellegű mozgás érhető el, azt mindig az 

adott rendelkezés típus és az érték adatokban megadottak befolyásolják a következők 

szerint: 

 

 Előre gomb: az ítélet száma szerint a következő elem  

 Hátra gomb: az ítélet száma szerint a megelőző elem  

 Elejére gomb: az ítélet száma szerint az első EBI megjelenítése 

 Végére gomb: az ítélet száma szerint az utolsó EBI megjelenítése 

 Vissza gomb: szűrési szempontok képernyő 

 

6.2.1.2. Áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 
 

Lehetővé vált, hogy azonos elemhez (vámtarifaszám) tartozó, különböző áruosztályozási 

rendelkezésekben lévő előírások megjelenítése átjárható legyen. (Pl. egy vámtarifaszámhoz 

tartozó KERPOL EBI eredmény képernyőről közvetlenül át lehessen lépni az ugyanazon 

vámtarifaszámhoz tartozó KNM eredmény képernyőre). Az átjárhatóságot az eredmény 

képernyőn elhelyezett gombok segítségével kell megvalósítani. 

 

 
107. ábra: Horizontális mozgás, ill. az áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 

 

Az Újraolvas funkció lényege, ha a böngésző átméretezése után a PDF tartalom nem 

méreteződik át, akkor az Újraolvas gombra kattintva ez megtörténik. 

 

Publikációs adatok gombra kattintva megjelennek az adott áruosztályozási rendelkezés 

alapját képező jogszabály publikációs adatai (közzétételi/kihirdetési adatok kezelése). 

Horizontális mozgás Áruosztályozási rendelkezések 
közötti átjárhatóság 
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6.2.2. Keresőszó szerinti EBI keresés 
 

A keresőszó szerinti EBI lekérdezés az adott áruosztályozási rendelkezésen belül a 

szimulációs dátum, kapcsolódó tartalom típus és érték beviteli mező tartalmától 

függetlenül működik. A Keresőszó beviteli mezőben szó, szórészlet vagy kifejezés 

egyaránt megadható. A rendszer képes szóra, szórészletre vagy kifejezésre (azaz két vagy 

több egymást követő szó a bevitel sorrendjében) való keresésre és a szokásos logikai 

műveletek (és, vagy, kivéve) kezelésére, azaz az összetett keresési feltétel megadására. 

 

A keresési feltételek megadása két különálló szövegmezőben lehetséges, valamint az és, 

vagy, kivéve logikai műveletek kezelésére rádiógombok kerültek kialakításra. A Keresőszó 

beviteli mezők esetében a szó/szórészlet szerinti keresés elkülönítése rádiógombokkal 

történt. Amíg a felhasználó csak az első mezőben ad meg adatokat, addig a 3 rádiógomb 

nem aktív, amikor mindkét mezőben adatok szerepelnek, aktív lesz. A keresésnél 

alapértelmezettnek a 'Teljes szöveg' keresést valamint az 'És' logikai kapcsolatot kínálja fel 

a rendszer. 

 

 
108. ábra: Keresőszó rögzítés a KERPOL EBI – Keresés indító képernyőn 

 

A Keres gombra kattintással megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő találati lista. 

 

 
109. ábra: Találati lista megjelenítés a KERPOL EBI – Keresés indító képernyőn 
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Az ítéletszám leírására kattintva a kapcsolódó EBI megtekinthető. 

 

 
110. ábra: EBI leírás megjelenítés a KERPOL EBI – Keresés eredmény képernyőn 

 
6.2.2.1. Horizontális mozgás 
 
A horizontális mozgás részletes leírását lásd az 6.2.1.1. szám alatt. 

 
6.2.2.2. Áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 
 
Az áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság részletes leírását lásd az 6.2.1.2. 

szám alatt. 

 

6.3. Kereskedelempolitikai intézkedéseket tartalmazó joganyagok keresése 
 

A menürendszerben (TARIC_HU kezdő képernyő bal oldalán) a KERPOL Lekérdezés 

menüpontra kell kattintani. A listából a Joganyag menüpontot kiválasztva a KERPOL 

Joganyag – Keresés képernyő látható, ahol megjelennek a joganyagok lekérdezésének 

elvégzéséhez szükséges keresési feltételek megadását lehetővé tevő beviteli mezők. 

 

A vizsgált időszak kezdete és vége nem kötelezően kitöltendő mező, mely szükség esetén 

manuálisan megadható az éééé.hh.nn formátumban való rögzítéssel vagy a naptár funkció 

alkalmazásával. 

 

 
111. ábra: KERPOL Joganyag – Keresés indító képernyő 
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6.3.1. Rendelkezés típus szerinti joganyag keresés 
 

A rendelkezés típusa nem kötelezően kitöltendő mező, szükség esetén legördülő menüben 

választható ki (alapértelmezett típus minden). 

 

 
112. ábra: Rendelkezés típus választás a KERPOL Joganyag – Keresés indító képernyőn 

 
6.3.2. Kapcsolódó tartalom típus/érték szerinti joganyag keresés 
 

A kapcsolódó tartalom típus megadása legördülő menüben választható ki (alapértelmezett 

típus a joganyag száma). 

 

 
113. ábra: Kapcsolódó tartalom típus választás a KERPOL Joganyag – Keresés indító képernyőn 

 

A kapcsolódó tartalom érték beviteli mezőben a következő adható meg: 

 

 joganyag száma esetén (jogi aktus fajtája):  
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1. rendelet esetén: nnnn/éééé/bb  

2. határozat esetén: éééé/nnnn/bb vagy éééé/nnnn/ESZAK 

3. közlemény, értesítés, feljegyzés esetén: éééé/b nnn/nnn 

4. helyesbítés esetén: b nnn/nnn 

 

nnnn – 4 jegyű szám  

éééé – évszám 

b/bb – jogi aktus fajtájától függően 'EK, EU' – rendelet és határozat esetében, 'C' – 

közlemény, értesítés és feljegyzés esetében vagy 'L' – helyesbítés esetében  

 

 vámtarifaszám esetén: 2,4,6 vagy 8 jegyű szám 

 

 indító ország esetén: országkód megadása 2 karakteren (ISO kód) 

 

 származási ország esetén: országkód megadása 2 karakteren (ISO kód) 

 

 
114. ábra: Kapcsolódó tartalom típus/érték rögzítés a KERPOL Joganyag – Keresés indító képernyőn 

 

A Kapcsolódó tartalom típus/érték beviteli mezőkben az adatok megadását követően a 

Keres gombra kattintással megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő találati lista. 

 

 
115. ábra: Találati lista megjelenítés a KERPOL Joganyag – Keresés indító képernyőn 
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A jogi aktus azonosítóra kattintva a kapcsolódó joganyag megtekinthető. A dokumentum 

feletti ikonokat tartalmazó sávban található utalás az oldalak számára, mely előtt látható 

nyílra kattintva a következő oldal tekinthető meg a dokumentumban. A teljes dokumentum 

megtekintése a jobb oldalon található gördítősáv alkalmazásával szintén lehetséges.  

 

 
116. ábra: Joganyag megjelenítés a KERPOL Joganyag – Keresés eredmény képernyőn 

A joganyag megtekintése után lehetővé válik az áruosztályozási rendelkezésen belül az 

azonos logikai szinten belüli horizontális mozgás, ezáltal egymás után meg lehet jeleníteni 

a következő/előző eredményt, valamint az első és az utolsó eredményt. A mozgásokat az 

eredmény képernyőn elhelyezett gombok segítségével kell megvalósítani. Az, hogy az 

adott eredmény képernyőn milyen kapcsolatra utaló gombok vannak, az áruosztályozási 

rendelkezés típusától függ. A Vissza gombra kattintva a megadott keresési szempontok 

szerinti képernyőre jut vissza a felhasználó. A megadott paraméterek módosításával a 

lekérdezés ismételten elvégezhető. 

 

6.3.2.1. Horizontális mozgás 
 

A horizontális mozgás az egyes navigációs gombokra kattintva lehetséges. 

 

Hogy milyen gombok jelennek meg és milyen jellegű mozgás érhető el, azt mindig az 

adott rendelkezés típus és az érték adatokban megadottak befolyásolják a következők 

szerint: 

 

 Előre gomb: az érvényesség kezdet szerint a következő elem 

 Hátra gomb: az érvényesség kezdet szerint a megelőző elem  

 Elejére gomb: az érvényesség kezdet szerint az első joganyag megjelenítése 

 Végére gomb: az érvényesség kezdet szerint az utolsó joganyag megjelenítése 

 Vissza gomb: szűrési szempontok képernyő 
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6.3.2.2. Áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 
 

Lehetővé vált, hogy azonos elemhez (vámtarifaszám) tartozó, különböző áruosztályozási 

rendelkezésekben lévő előírások megjelenítése átjárható legyen. (Pl. egy vámtarifaszámhoz 

tartozó KERPOL Joganyag eredmény képernyőről közvetlenül át lehessen lépni az 

ugyanazon vámtarifaszámhoz tartozó KNM eredmény képernyőre). Az átjárhatóságot az 

eredmény képernyőn elhelyezett gombok segítségével kell megvalósítani. 

 

 
117. ábra: Horizontális mozgás, ill. az áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 

 

Az Újraolvas funkció lényege, ha a böngésző átméretezése után a PDF tartalom nem 

méreteződik át, akkor az Újraolvas gombra kattintva ez megtörténik. 

 

Publikációs adatok gombra kattintva megjelennek az adott áruosztályozási rendelkezés 

alapját képező jogszabály publikációs adatai (közzétételi/kihirdetési adatok kezelése). 

 
6.3.3. Keresőszó szerinti joganyag keresés 
 

A keresőszó szerinti joganyag lekérdezés a vizsgált időszak kezdete és vége, rendelkezés 

típus, kapcsolódó tartalom típus és érték beviteli mező tartalmától függetlenül működik. A 

Keresőszó beviteli mezőben szó, szórészlet vagy kifejezés egyaránt megadható. A rendszer 

képes szóra, szórészletre vagy kifejezésre (azaz két vagy több egymást követő szó a bevitel 

sorrendjében) való keresésre és a szokásos logikai műveletek (és, vagy, kivéve) kezelésére, 

azaz az összetett keresési feltétel megadására. 

A keresési feltételek megadása két különálló szövegmezőben lehetséges, valamint az és, 

vagy, kivéve logikai műveletek kezelésére rádiógombok kerültek kialakításra. A Keresőszó 

beviteli mezők esetében a szó/szórészlet szerinti keresés elkülönítése rádiógombokkal 

történt. Amíg a felhasználó csak az első mezőben ad meg adatokat, addig a 3 rádiógomb 

nem aktív, amikor mindkét mezőben adatok szerepelnek, aktív lesz. A keresésnél 

alapértelmezettnek a 'Teljes szöveg' keresést valamint az 'És' logikai kapcsolatot kínálja fel 

a rendszer. 

Horizontális mozgás Áruosztályozási rendelkezések 
közötti átjárhatóság 
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118. ábra: Keresőszó rögzítés a KERPOL Joganyag – Keresés indító képernyőn 

 

A Keres gombra kattintással megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő találati lista. 

 

 
119. ábra: Találati lista megjelenítés a KERPOL Joganyag – Keresés indító képernyőn 

 

A jogi aktus azonosítóra kattintva a kapcsolódó joganyag megtekinthető. 

 

 
120. ábra: Joganyag megjelenítés a KERPOL Joganyag – Keresés eredmény képernyőn 
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6.3.3.1. Horizontális mozgás 
 
A horizontális mozgás részletes leírását lásd az 6.3.2.1. szám alatt. 

 
6.3.3.2. Áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság 
 
Az áruosztályozási rendelkezések közötti átjárhatóság részletes leírását lásd az 6.3.2.2. 

szám alatt. 
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7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
 

 A Nemzeti Adó-és Vámhivatal hivatalos honlapja:  

http://nav.gov.hu  

 

 Az Európai Unió hivatalos honlapja: 

http://ec.europa.eu/  

 

 EUR-LEX (Az Európai Unió joganyagának adatbázisa magyar nyelven): 

      http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm 

       

→ Az EUR-LEX közvetlen és ingyenes hozzáférést biztosít magyar nyelven az Európai 

Unió joganyagához. A rendszer lehetővé teszi az Európai Unió Hivatalos Lapjának a 

megtekintését, és magában foglalja többek között a szerződéseket, jogszabályokat, 

joggyakorlatot és a jogalkotási javaslatokat. 

 

→  A jogszabályok keresése kétféle módon lehetséges: 

 

      →  A HIVATALOS LAP linkre történő kattintással az Európai Unió Hivatalos Lapjai 

találhatók évek szerinti bontásban. A lapszámra történő keresés a keresett lapszám 

megjelenési éve és a hivatalos lap sorozat legördítő listából való kiválasztásával és 

a hivatalos lapszámnak az üres rovatba történő beírásával lehetséges. (A hivatalos 

lapszámot megtudjuk, ha a tarifa információ lekérdezés eredmény képernyőjén az 

adott intézkedés mellett megjelenő Jogszabály oszlopban a jogszabályra 

kattintunk). Azonban van lehetőség arra is, hogy az Évek szerinti bontás menüpont 

alatt található táblázatban egy adott naptári évre kattintással hónapokra történő 

bontásban jelenjenek meg a hivatalos lapszámok.  

 

      → Az EGYSZERŰ KERESÉS linkre történő kattintással széles körű keresési lehetőség 

kínálkozik. A menüpont alatt lehetővé válik: 

 

 

      • Általános keresés 

      • Dokumentum száma szerinti keresés 

      • Dokumentumtípus szerinti keresés 

      • A megjelenés adatai szerinti keresés 

             

            Az összes keresési lehetőség közül a Dokumentum száma szerinti keresés funkción 

belül található CELEX szám szerinti keresésre érdemes külön is felhívni a 

figyelmet. Ez a legáltalánosabb keresési funkció, mivel itt közvetlenül a jogszabály 

számának beírásával végezzük a keresést. Az adott jogszabály kereséséhez be kell 

írni a jogszabály CELEX számát. A CELEX szám az adott jogszabály számának 

sajátos leképezése. 

  

            A CELEX szám felépítésének magyarázata: 

 

 

 

http://nav.gov.hu/
http://ec.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm
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            Első karakter: a CELEX dokumentációs iroda szám kódokat használ referencia 

számként a dokumentumban 

 

            1 /Az Európai Közösségeket és a Szerződést létrehozó szerződések, az azokat 

módosító vagy kiegészítő szerződések esetén (az EUR-LEX nem tartalmazza)/ 

            2 /Az Európai Közösségek külső relációiból eredő jogszabályok/ 

            3 /Másodlagos jogszabályok (jogforrások)/ 

            4 /Kiegészítő jogszabályok (a Tanács ülésein a Tagállamok képviselői által hozott 

határozatok, a Tagállamok között kötött nemzetközi konvenciók a Szerződés 

előírásaival összhangban, stb.)/ 

 

Következő négy karakter: a kibocsátás éve 

 

Hatodik karakter: Betűkódokat használnak hivatkozási számként a jogi aktus 

formájának jelölésére 

 

A         Egyezmény, megállapodás 

B Költségvetés 

D Határozat 

K ESZAK ajánlás 

L Irányelv 

R Rendelet 

S ESZAK általános határozat 

X Egyéb jogi aktus 

Y Egyéb jogi aktus (A Hivatalos Lap „C” sorozatában közzé téve) 

 

Következő négy karakter: a jogszabály száma 

 

Példa: 

 

       Nyomtatás:         TARIC rendszer:                  CELEX: 

      951/2006/EK               R0951/06               32006R0951 

        

 

 Az Európai Unió Adózás-és Vámuniós Főigazgatósága (DG TAXUD) elektronikus 

adatbázisainak elérhetősége: 

      http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm  

  

 Az Európai Unió Adózás-és Vámuniós Főigazgatósága (DG TAXUD) hivatalos 

magyar nyelvű TARIC honlapja: 

      http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=hu   

 

 Magyar Hivatalos Közlönykiadó hivatalos honlapja: 

http://www.mhk.hu  

 

 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) hivatalos honlapja: 

      http://www.mkeh.gov.hu   

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=hu
http://www.mhk.hu/
http://www.mkeh.gov.hu/
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→ A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) 

kormányrendelet alapján az MKEH feladata a kormányrendeletben meghatározott 

kereskedelmi engedélyezési, kereskedelmi igazgatási és egyéb feladatok ellátása. 

/Pl. Behozatali engedély kérelem (AGRIM) kiállítása, textil termékekre vonatkozó 

importengedély, stb./ 

 

 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) hivatalos honlapja: 

http://www.mvh.gov.hu   

 

      → Az MVH feladata az exportengedélyek (AGREX) kiállítása, export-visszatérítés stb. 

           A kapcsolódó információk a kezdőlap bal oldalán található Támogatások/EU 

Külpiaci intézkedések menüpont alatt találhatók. 

 

 EV Kitöltési Útmutató /aktuális verzió/:  

      https://openkkk.vam.gov.hu/default.aspx honlapon a Dokumentumok/Kézikönyvek cím 

alatt érhető el. 

 

 Nemzeti Adó-és Vámhivatal Informatikai Intézet Rendszerintegrációs Igazgatóság 

(NAV INIT RII) központi e-mail címe, telefon-és telefax száma: 

 

E-mail cím: iiti.vam.rii@nav.gov.hu   

Telefonszám: (1) 470-41-70, IP: 080-170  

Telefaxszám: (1) 251-76-98  

 

NAV INIT RII Integrált Törzsadat-kapcsolati és Kommunikációs Önálló Osztály  

e-mail címe, telefon-és telefax száma: 

       E-mail cím: rii.itak@nav.gov.hu  

       Telefonszám: (1) 470-42-82, IP: 080-282 

 Telefonszám: (1) 470-41-41, IP: 080-141 

 Telefaxszám: (1) 251-76-98    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mvh.gov.hu/
https://openkkk.vam.gov.hu/default.aspx
mailto:iiti.vam.rii@nav.gov.hu
mailto:rii.itak@nav.gov.hu
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8.  MELLÉKLETEK 
 

1. számú melléklet 

 

LÁBJEGYZET TÍPUSOK 

 

KÓD LEÍRÁS 

CA CADD segéd-nómenklatúra 

CD Feltételek 

CG Kulturális javak 

DU Kettős felhasználású termékek 

EU End use lábjegyzet 

MG Katonai célú áruk és technológiák 

MH MEURSING táblázat 

MX Export-visszatérítési intézkedések 

NC Kombinált Nómenklatúra 

NM KN intézkedések 

NX Export-visszatérítési nómenklatúra 

OZ Az ózonréteget lebontó anyagok 

PB Közzététel 

PN Lásd a mellékletet 

TM TARIC intézkedések 

TN TARIC nómenklatúra 

TP Változó lábjegyzetek 

TR Kínzás és elnyomás 

WR Referenciaár borra 

01 Regisztrációs adó lábjegyzet 

02 Jövedéki adó lábjegyzet 

03 Energiaadó lábjegyzet 

04 Átmeneti mentesség lábjegyzete 

05 Vámjegy lábjegyzete 

09 ÁFA lábjegyzet 

11 Növény-egészségügyi import tilalom 

12 Élelmiszer adalék miatti tilalom lábjegyzete 

21 KKKSZ engedély 

22 Import/export engedélykötelezettség 

25 Import engedély kötelezettség 

26 Export engedély kötelezettség 

27 Jöt. engedély kötelezettség 

31 Nem állati eredetű termékek engedélye 

32 Származást igazoló okmányok lábjegyzete 

33 Állat-egészségügyi ellenőrzés lábjegyzete 

34 MSZKSZ igazolás lábjegyzete 

35 Borászati termék ellenõrzés lábjegyzet 

41 Fizikai ellenőrzés lábjegyzete 
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2. számú melléklet 

 

 

A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓD FELÉPÍTÉSE: 

 

Az EV 33. rovat ötödik alrovatában feltüntetésre kerülő nemzeti TARIC kiegészítő kód 

minden esetben négy karakterből áll. A nemzeti TARIC kiegészítő kód elvi felépítése:  

 

Pozíció: Általános jelentéstartalom: 

1 Tiltó/korlátozó rendelkezés megjelenítése 

2 ÁFA tételek jelölése 

3-4 Jövedéki adó-, regisztrációs adó-és energia adó törvény hatálya alá tartozó 

termékek jelölése 

  

 

 

 

A KÖZÖSSÉGI ÉS NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK TÍPUSAI: 

 

 

A Antidömping/kiegyenlítő eljárás 

D Kettős felhasználás 

F Referenciaárak halakra 

P Export-visszatérítés /alaptermékek/ 

0 Nincs nemzeti tiltó rendelkezés 

1 Nemzeti tiltó rendelkezés 

2 Vámkedvezmények 

3 Tilalom/Korlátozás/Megfigyelés 

4 Korlátozások 

6 Mezőgazdasági táblázatok (kivéve a MEURSING) 

7 Mezőgazdasági táblázatok (MEURSING) 

8 Antidömping/kiegyenlítő eljárás 

9 Export-visszatérítés 
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3. számú melléklet 

 

FELTÉTEL KÓDOK: 

 

 

KÓD LEÍRÁS 

A Antidömping/kiegyenlítő eljárás okmány bemutatása 

B Igazolás/engedély/okmány bemutatása 

C Igazolás/engedély/okmány bemutatása 

D Feldolgozás céljára 

E 
A bejelentett mennyiség kisebb vagy egyenlő a mentesség alá eső mennyiségnél 

vagy szükséges okmány benyújtása 

F 
A határparitáson számított nettó ár, vámteher megfizetése előtt, egyenlő a minimális 

árral vagy magasabb annál (lásd az összetevőket) 

G 
A tonnánkénti CIF ár és a fizetendő vám egyenlő a minimális árral vagy magasabb 

annál (lásd az összetevőket) 

H Igazolás/engedély/okmány bemutatása 

K Egyidejűleg alkalmazható az "igazolások" rovatban megadott vámkontingenssel 

L A CIF ár legyen magasabb, mint a minimum ár (lásd az összetevőket) 

M 
Az importár egyenlő a minimális árral/referencia árral vagy magasabb annál (lásd az 

összetevőket) 

N 
A CIF ár a vámteher megfizetése előtt legyen magasabb, mint a minimális ár (lásd 

az összetevőket) 

P Csak egyes összetevők után vehető igénybe export-visszatérítés 

Q Záradékkal ellátott igazolás/engedély benyújtása 

S Vámbiztosíték nyújtása 

V Az importár egyenlő a belépési árral vagy magasabb annál (lásd az összetevőket) 

W Washingtoni Egyezmény 

Y Más feltételek 

Z Több igazolás bemutatása 
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4. számú melléklet 

 

MŰVELET KÓDOK 

 

 

KÓD LEÍRÁS 

01 Alkalmazza a műveleti összeget (lásd az összetevőket) 

02 

Alkalmazza a műveleti összeg (lásd az összetevőket) és az importár közötti 

különbséget 

03 

Alkalmazza a műveleti összeg (lásd az összetevőket) és a CIF ár közötti 

különbséget 

04 A szabadforgalomba bocsátás nem engedélyezett 

05 A kivitel nem engedélyezett 

06 A behozatal nem engedélyezett 

07 Nem alkalmazható intézkedés 

08 A megjelölt alszám nem engedélyezett 

09 Behozatal/kivitel ellenőrzés után nem engedélyezett 

11 

Alkalmazza a műveleti összeg (lásd az összetevőket) és a vámteher megfizetése 

előtti határparitáson számított ár különbségét 

12 

Alkalmazza a műveleti összeg (lásd az összetevőket) és a vámteher megfizetése 

előtti CIF ár különbségét 

13 

Alkalmazza a műveleti összeg (lásd az összetevőket) és a fizetendő vámmal 

megnövelt tonnánkénti CIF ár különbségét 

14 Az antidömping vám visszatérítése/csökkentése nem alkalmazható 

15 

Alkalmazza a műveleti összeg és a kiegyenlítő vámmal (3,8%) megnövelt ár 

különbségét 

16 Export-visszatérítés nem alkalmazható 

24 Szabad forgalomba bocsátás engedélyezett 

25 Kivitel engedélyezett 

26 Behozatal engedélyezett 

27 Az említett vámtétel alkalmazandó 

28 A bejelentett alszám engedélyezett 

29 Ellenőrzést követően a behozatal/kivitel engedélyezett 

34 Az antidömping vám alóli mentesség/csökkentés alkalmazandó 

36 Export visszatérítés alkalmazandó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIC_WEB rendszer felhasználói kézikönyv  

Verzió: 4.2 

Érvényesség kezdete: 2011. május 11. 

 Készítette: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Informatikai Intézet 

 Készült:    2011. május 10. 

 Azonosító:  TARIC_WEB_felhasznaloi_kezikonyv_v4_2_20110511 

86 

5. számú melléklet 

 

INTÉZKEDÉS TÍPUSOK 
 

IMPORT EXPORT KÓD MEGNEVEZÉS 

X  AAF Általános forgalmi adó 

X  AAM Átmeneti vámkontingens ötvözetlen alumíniumra 

X  AEA Energiaadó 

X  AJA Jövedéki adó 

X  ARA Regisztrációs adó 

X  AVJ Vámjegy vámtétele 

X  AVT Átmeneti intézkedés – Vámmentesség tilalma 

 X EAE Export korlátozó intézkedés 

X  EAI Import korlátozó intézkedés 

 X EFE Export fizikai ellenőrzés – bizalmas intézkedés 

X X EGY OGYI engedély bemutatási kötelezettség 

 X ENE Nemesfémtárgy export ellenőrzési kötelezettség 

X  ENI Nemesfémtárgy import ellenőrzési kötelezettség 

X  IBE Nem állati eredetű élelmiszerek – feltételes beléptetés 

X  IBK Nem állati eredetű élelmiszerek – behozatali korlátozás 

 X IBT Borászati termék ellenőrzési kötelezettség 

X  IFE Import fizikai ellenőrzés – bizalmas intézkedés 

X  ISZ MSZKSZ igazolás kötelezettség 

X  JEE Jöt. hatálya alá tartozó termék engedély kötelezettsége 

X  SIO Származást igazoló okmány benyújtási kötelezettség 

X  TAA Növény-egészségügyi import tilalom 

X  TAD Import tilalom (ételadalék miatt) 

X  103 Harmadik ország vámtétele 

X  105 Végfelhasználáshoz kötött nem-preferenciális vámtétel 

X  106 Vámuniós vámtétel 

X X 109 Kiegészítő mennyiségi egység 

X  112 Autonóm vámfelfüggesztés 

X  115 Végfelhasználáshoz kötött autonóm vámfelfüggesztés 

X  119 Légi felhasználhatóság vámfelfüggesztése 

X  122 Nem preferenciális vámkontingens 

X  123 Végfelhasználáshoz kötött nem-preferenciális vámkontingens 

X  140 Passzív feldolgozás preferenciája 

X  141 Preferenciális vámfelfüggesztés 

X  142 Preferenciális vámtétel 

X  143 Preferenciális vámkontingens 

X  144 Kedvezményes vámplafon 

X  145 Végfelhasználáshoz kötött vámkedvezmény 

X  146 Végfelhasználáshoz kötött preferenciális vámkontingens 

X  147 Vámuniós Vámkontingens 

X  277 Behozatali tilalom 

 X 278 Kiviteli tilalom 

X  440 Nyilvános Import Monitoring 

X  442 Bizalmas Import Monitoring 

 X 445 Nyilvános Export Monitoring 

 X 447 Bizalmas Export Monitoring 
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IMPORT EXPORT KÓD MEGNEVEZÉS 

X  464 
Végfelhasználásra vonatkozó rendelkezések alá eső alszám 
bejelentése 

X  465 Szabadforgalomba bocsátás (előzetes megfigyelés) 

 X 467 Export engedélyezés (előzetes megfigyelés) 

 X 473 Export engedélyezés (mennyiségi korlátozás) 

X  474 Szabad forgalomba bocsátás (mennyiségi korlátozás) 

X  475 Szabad forgalomba bocsátás (korlátozások) 

 X 476 Export engedélyezés (korlátozások) 

X  477 Szabad forgalomba bocsátás (passzív feldolgozás) 

 X 478 Export engedélyezés - KETTŐS HASZN. (Dual use) 

 X 479 A veszélyes vegyi anyagok kivitelének ellenőrzése 

X  481 Korlátozások alá eső alszám bejelentése 

X  487 Reprezentatív árak (baromfi) 

X  488 Egységár 

X  489 Reprezentatív árak (cukor) 

X  490 Behozatali átalányérték 

X  551 Ideiglenes antidömping vám 

X  552 Végleges antidömping vám 

X  553 Ideiglenes kiegyenlítő vám 

X  554 Végleges kiegyenlítő vám 

X  555 Antidömping /kiegyenlítő vám függőben lévő beszedése 

X  561 
Antidömping vagy kiegyenlítő eljárás kezdeményezésének 
kihirdetése 

X  562 Felfüggesztett antidömping vagy kiegyenlítő vámtétel 

X  564 Antidömping vagy kiegyenlítő eljárás regisztrációja 

X  565 Antidömping/kiegyenlítő eljárás felülvizsgálata 

X  566 Antidömping/kiegyenlítő eljárás statisztika 

X  570 Antidömping/kiegyenlítő vám – ellenőrzés 

X  625 Statisztika – referenciaárak halakra 

X  651 Vámbiztosíték (cukorra) reprezentatív ár alapján 

X  652 Kiegészítő vám (cukorra) CIF-ár alapján 

X  655 Vámbiztosíték (baromfira) reprezentatív ár alapján 

X  656 Kiegészítő vám (baromfira) CIF-ár alapján 

X  672 Kiegészítő vámtétel cukorra 

X  673 Kiegészítő vámtétel lisztre 

X  674 Mezőgazdasági összetevők 

 X 680 Export-visszatérítés (alaptermékek) 

 X 681 Export-visszatérítés (összetevők – tájékoztatás) 

 X 683 Export-visszatérítés (összetevők – összegek) 

 X 684 Gabonaféle-tartalom után járó export-visszatérítés 

 X 685 Rizstartalom után járó export-visszatérítés 

 X 686 Tojástartalom után járó export-visszatérítés 

 X 687 Cukortartalom után járó export-visszatérítés 

 X 688 Tejtermék-tartalom után járó export-visszatérítés 

X  690 Kiegyenlítő díjak 

X  695 Kiegészítő vám 

X  696 Kiegészítő vám (védintézkedés) 

X  705 Kínzásra és elnyomásra alkalmas áruk, behozatali tilalom 

 X 706 Kínzásra és elnyomásra alkalmas áruk, kiviteli tilalom 

 X 708 Kínzásra és elnyomásra alkalmas áruk, kiviteli korlátozás 



TARIC_WEB rendszer felhasználói kézikönyv  

Verzió: 4.2 

Érvényesség kezdete: 2011. május 11. 

 Készítette: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Informatikai Intézet 

 Készült:    2011. május 10. 

 Azonosító:  TARIC_WEB_felhasznaloi_kezikonyv_v4_2_20110511 

88 

IMPORT EXPORT KÓD MEGNEVEZÉS 

X  710 Import ellenőrzési intézkedések 

X  711 Korlátozás alá eső áruk és technológiák importellenőrzése 

 X 715 Export ellenőrzési intézkedések 

 X 716 Export ellenőrzési intézkedés halakra 

 X 717 Korlátozás alá eső áruk és technológiák exportellenőrzése 

 X 718 Luxuscikkek kivitelének ellenõrzése 

X X 719 A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat ellenőrzése 

X  722 
Szabad forgalomba bocsátás (korlátozások - takarmány és 
élelmiszer) 

X  724 Fluortartalmú üvegházhatású gázok behozatalának ellenőrzése 

 X 725 Exportellenőrzés az ózonréteget károsító anyagokra vonatkozóan 

 X 735 A kulturális javakra vonatkozó export ellenőrzés 

 X 740 Macska- és kutyaprémre vonatkozó exportellenőrzés 

X  745 Macska- és kutyaprémre vonatkozó importellenőrzés 

 X 749 A higany kiviteli ellenőrzése 
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