
Belföldi Termék Osztályozás (Bto) 
     
     
     
Termékszám  ITJ Megnevezés Mértéke. 
     
 296    Fegyver, lőszer 

 
 

 296000 00 00    Fegyver, lőszer  
 296010 00 00    Fegyver, lőszer és alkatrésze  
 296011 00 00    Harckocsi és egyéb páncélozott harci jármű (fegyverrel és a 

nélkül), főegységeik, tartozékaik és alkatrészeik 
kg 

 296011 10 00 ex 41-8  Harckocsi, önjáró páncélozott harci jármű (fegyverrel és a 
nélkül) 

kg, db 

 296011 20 00 ex 41-8  Harckocsi és egyéb páncélozott harci jármű főegysége, 
tartozéka és alkatrésze 
 

 
kg 

 296012 00 00    Hadifegyver, tüzérségi fegyver, katonai kézi lőfegyver 
(pisztoly és revolver nélkül) 

kg 

 296012 10 00 ex 32-9  Löveg, gránát- és aknavető, sorozatvető, rakéta és 
állványa, egyéb hadifegyver 

kg 

 296012 20 00 ex 32-9  Lövészfegyver, katonai kézi lőfegyver 
 

kg 

 296013 00 00    Revolver, pisztoly, egyéb kézi lőfegyver db 
 296013 30 00 ex 29-8  Revolver, pisztoly (rajtpisztoly, riasztó- és jelzőfegyverek 

nélkül) 
db 

 296013 30 10    o Revolver, pisztoly (katonai nélkül) db 
 296013 30 20    o Katonai revolver és pisztoly db 
 296013 50 00     Egyéb kézi lőfegyver (a katonai fegyver kivételével): 

sport-, vadász- és céllövő fegyver 
db 

 296013 51 00 ex 29-8 o Elöltöltő lőfegyver db 
 296013 52 00 ex 29-8 o Sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz, vagy 

céllövéshez 
db 

 296013 53 00 ex 29-8 o Simafuratú fegyver, szimpla csövű db 
 296013 54 00 ex 29-8 o Simafuratú fegyver, dupla csövű db 
 296013 55 00 ex 29-8 o Szimpla csövű, huzagolt furatú golyós kézi 

lőfegyver 
db 

 296013 56 00 ex 29-8 o Peremtüzelésű fegyver db 
 296013 59 00 ex 29-8 o Egyéb golyós kézi lőfegyver sporthoz, vadászathoz, 

vagy céllövéshez 
 

db 
 296013 70 00 ex 29-8  Rajtpisztoly, riasztó- és jelzőfegyverek db 
 296013 70 10    o Rajtpisztoly, riasztó- és jelzőfegyverek (a katonai 

fegyver kivételével) 
db 

 296013 70 20    o Katonai rajtpisztoly, riasztó- és jelzőfegyverek db 
 296013 90 00     Gazdasági és egyéb rendeltetésű lőfegyver, fegyverjellegű 

eszköz (riasztó, kötőelemet, kábító anyagot belövő és 
hasonló), gázzal, levegővel vagy egyéb erőhatással 
működő 

kg, db 

 296013 91 00  
ex 

29-77 
29-8 

o Gázzal, levegővel, rugós vagy egyéb erőhatással 
működő puska, pisztoly egyéb fegyver 

kg, db 

 296013 92 00  
ex 

29-78 
29-8 

o Gazdasági és egyéb rendeltetésű belövő 
munkaeszköz, hasonló (gázzal, levegővel, rugós 
vagy egyéb erőhatással működő) eszköz 
 
 

kg, db 



 296014 00 00    Lőszer, robbantóeszköz 1000 Ft 
 296014 50 00     Töltény és része sörétes puskához, revolverhez, 

pisztolyhoz, golyós puskához és karabélyhoz, 
gyöngygolyó és sörét (kivéve a katonai lőfegyvert) 

db 

 296014 70 00     Máshova nem sorolt lőszer és lövedék, valamint ezek 
alkatrészei (kivéve: katonai célokra) 
 

t, db 

 296015 00 00    Fegyver alkatrésze, tartozéka 1000 Ft 
 296015 30 00     Revolver, pisztoly, egyéb lőfegyver (a katonai kivételével) 

alkatrésze, tartozéka 
1000 Ft 

 296015 31 00 ex 29-8 o Revolver, pisztoly alkatrésze, tartozéka 1000 Ft 
 296015 32 00 ex 29-8 o Vadászfegyver alkatrésze, tartozéka 1000 Ft 
 296015 33 00 ex 29-8 o Céllövő és sportfegyver alkatrésze, tartozéka 1000 Ft 
 296015 39 00  

ex 
29-78-20 
29-8 

o Egyéb lőfegyver (a katonai kivételével) alkatrésze, 
tartozéka 

1000 Ft 

 296015 50 00 ex 29-8  Hadifegyver, tüzérségi fegyver, katonai kézi lőfegyver 
alkatrésze, tartozéka 

1000 Ft 

 334023 10 00     Fegyvertávcsövek (célzó távcső) db 
 334023 11 00 ex 46-45-1 o Kézifegyver célzó távcsöve db 
 334023 13 00 ex 46-45-1 o Különféle távcsövek gépekhez, készülékekhez stb. db 
 334023 19 00 ex 

ex 
46-45-1 
47-9 

o Egyéb fegyvertávcső (löveg stb.) infravörös fénnyel 
működő is 

db 

 334023 10 00     Periszkóp db 
 334023 20 00 ex 

ex 
46-45-1 
47-9 

 Lézer, a lézerdióda kivételével db 

 365033 50 00 ex 
ex 
ex 

69-53-3 
69-53-5 
69-53-99 

 Játékfegyver db 

 366374 30 00 ex 
ex 
ex 
ex 

29-8 
32-9 
41-8 
41-9 

 Hadiipari termék oktató- és gyakorlóeszköze kg 

 
 


