XIX. ÁRUOSZTÁLY
FEGYVER ÉS LŐSZER; EZEK ALKATRÉSZE ÉS TARTOZÉKA

93. Árucsoport
Fegyver és lőszer; ezek alkatrésze és tartozéka
Megjegyzések
1.

Nem osztályozható ebbe az árucsoportba:
a)

a 36. Árucsoportba tartozó áru (pl. robbanó kapszulák, detonátorok, jelzőrakéták);

b) a XV. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzés (2) bekezdésében meghatározott
"Általánosan használható részek" nem nemesfémből (XV. Áruosztály), hasonló áru
műanyagból (39. Árucsoport);
c)

fegyverzettel ellátott harci járművek (87.10 vtsz.);

d) célzó távcső és fegyverhez való más optikai eszköz, kivéve azokat, amelyeket a
fegyverre rászereltek, vagy ha azzal a fegyverrel együtt hozzák be, amelyhez
tartoznak (90. Árucsoport);
e)

számszeríj, íj és nyíl lövészsporthoz, tompa végű fegyver vívósporthoz és
játékfegyver (95. Árucsoport);

f)

2.

gyűjteménydarab vagy régiség (97.05 vagy 97.06 vtsz.).

A 93.06 vtsz. értelmezése szerinti alkatrészek közé nem tartozik a 85.26 vtsz. alá tartozó
rádió- vagy radarkészülék.

Általános rendelkezések
Ebbe az árucsoportba tartoznak:
1.

A szárazföldi, tengeri vagy légi hadviselés céljára alkalmas mindenfajta fegyverek,
amelyeket a hadsereg, a rendőrség vagy más szervezett alakulat (vámőrség, határőrség,
stb.) használ.

2.

A magánszemélyek fegyverei, amelyeket önvédelemre, vadászatra vagy céllövésre
használnak (pl. kis lőtereken, zárt lőtereken vagy céllövöldékben).

3.

Minden olyan szerkezet, amely a robbanótöltet meggyújtásával működik (pl. kötélkivető
ágyúk, könnyű pisztolyok).

4.

A lőszerek és rakéták (a 36. Árucsoportba tartozók kivételével).
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Néhány kivételtől eltekintve (lásd a 93.05 és a 93.06 vtsz.-hoz tartozó Magyarázatot), a jelen
árucsoportba tartoznak a fegyverek és lőszerek alkatrészei is.
A fegyverhez készült távcsöveket és más optikai eszközöket, ha a fegyverre rászerelték vagy
ha a lőfegyverrel együtt hozzák be, amelyekre később felszerelik, a vonatkozó fegyver
vtsz.-a alá kell osztályozni. Az ilyen fajta optikai eszközök, ha másképpen kerülnek
behozatalra, nem tartoznak ide (90. Árucsoport).

Nem tartoznak ebbe az árucsoportba a járművek még akkor sem, ha kizárólag katonai
rendeltetésűek, függetlenül attól, hogy fegyverzettel felszereltek-e vagy sem, pl. a vasúti
páncélkocsik (86. Árucsoport), tankok és páncélos gépjárművek (87.10 vtsz.), katonai
repülőgépek (88.01 vagy 88.02 vtsz.) és hadihajók (89.06 vtsz.).
E járművek számára külön behozott fegyverek azonban (puskák, géppuskák, stb.) ebbe az
árucsoportba tartoznak a vasúti vagy közúti járművekre szerelt fegyverek tekintetében (lásd a
93.01 vtsz.-hoz tartozó Magyarázatot).
Nem tartoznak ebbe az árucsoportba az alábbiak:
1.

acélsisakok és más katonai fejfedők (65. Árucsoport);

2.

testvédő ruházatok: pl. vértek, páncélingek; golyóálló mellények, stb. (ezeket anyaguk
szerint kell osztályozni);

3.

íjpuska, íj és íjászati nyilak, mint játék jellegű fegyverek (97. Árucsoport);

4.

gyűjtemények darabjai és antik tárgyak (97.05 vagy 97.06 vtsz.).

Az ebbe az árucsoportba tartozó fegyverek és alkatrészeik tartalmazhatnak nemesfémeket,
nemesfémmel plattírozott fémeket, természetes vagy tenyésztett gyöngyöket, drága- és
féldrágaköveket (természetes, szintetikus vagy rekonstruált), teknősbékapáncélt, gyöngyházat,
elefántcsontot és hasonló anyagokat.

93.01 Hadifegyver, a revolver, a pisztoly és
a 9307 vtsz. alá tartozó szúrófegyver kivételével
Tüzérségi fegyverek (pl. ágyúk, mozsárágyúk és tarackok):
9301.11

Önjáró

9301.19

Másféle

9301.20

Rakétakilövők; lángszórók; gránátvetők; torpedócsövek és hasonló kilövő

eszközök
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9301.90

Más

E vtsz. alá tartozik minden katonai fegyver a revolver, a pisztoly és a 93.07 vtsz. alá tartozó
szúrófegyver kivételével. Ide tartoznak a hadihajók, páncélvonatok, repülőgépek, harckocsik
vagy páncélautók részét képező, külön behozott fegyverek és lőfegyverek.

Ide tartoznak:
1.

Tüzérségi fegyverek és a gyalogságot támogató fegyverek pl. az ágyuk és lövegek
bármilyen típusa (helyhez kötött, kerékre szerelt vagy vontatott, stb.), pl. a harcászati,
közép-, nehéz- és szupernehéz tüzérségi ágyúk, messzehordó ágyúk, légelhárító ágyúk,
páncéltörő ágyúk, mozsárágyúk és tarackok.
A vasúti kocsikra szerelt messzehordó ágyúk szintén e vtsz. alá tartoznak (és nem a 86.
Árucsoportba). Mozgó- és önjáró ágyúkat, amelyeket meg kell különböztetni a 87.10
vtsz. alá tartozó harckocsiktól és más fegyveres harci járművektől, szintén ide kell
osztályozni.

2.

Kézifegyverek, amelyek alkalmasak sorozat- és nagyon gyors tüzelésre, ezek közül
némelyiket egy ember is kezelheti.
E csoportba tartoznak a gépfegyverek, golyószórók és más sorozatlövő fegyverek.

3.

Katonai lőfegyverek, pl. puskák és karabélyok.

4.

Más különleges katonai eszközök, pl. katonai rakétakilövők a 93.03 vtsz. alá tartozók
kivételével; mélyvízi bomba robbantására alkalmas készülékek, torpedócsövek;
lángszórók (olyan eszközök, amelyek gyúlékony folyadékot lövellnek az ellenségre), a
gyomirtó lángszórók kivételével (84.24 vtsz.).

93.02 Revolver és pisztoly,
a 93.03 a 93.04 vtsz. alá tartozó kivételével
E vtsz. alá tartoznak a bármilyen kaliberű revolverek és pisztolyok, amelyek a robbanó töltet
meggyújtásával bármilyen lövedéket (jelzőrakétán kívül) képesek kilőni, kézben tarthatók,
amelyekkel kézből tüzelhetnek.
A revolverek egycsövű lőfegyverek, forgóhengerrel ellátva.
A pisztolyoknak egy vagy több csöve lehet. Kicserélhető csöve is lehet. A félautomata
pisztolyoknak több lövedékkel megtölthető tölténytáruk van, de az elsütő billentyűt minden
egyes tüzelésnél működtetni kell.
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E vtsz. alá tartoznak a kisméretű pisztolyok és revolverek; továbbá azok a lőfegyverek is,
amelyek valamilyen más tárgy alakjában készülnek, pl. ceruza, zsebkés vagy cigarettatárca
alakban, ha azok ténylegesen lőfegyverek.
Nem tartoznak e vtsz. alá a sorozatlövő fegyverek (pl. azok, amelyek pisztolylövedékkel
működnek, és amelyek az elsütő billentyűt nyugalmi helyzetében vissza nem engedik); ezek a
golyószóróhoz hasonlóak a 93.01 vtsz. alá tartoznak. Ezekkel lehet kézben tartva is tüzelni,
de rendszerint kihúzható, feltámasztható lábazatuk is van.

Nem tartoznak ide:
1.

az állatok leölésére szolgáló rögzített elsütőszeggel működő eszközök, a rakétajelzőpisztolyok, a vaktöltény kilövésére alkalmas pisztolyok vagy revolverek (szilárd vagy
ütközőcsövű, fokozatosan elvékonyodó csővel), startpisztolyok (versenyek céljára9,
színházi kellékpisztolyok, „fekete puskaporos” elöltöltő pisztolyok, amelyeket nem úgy
terveztek és nem is alkalmasak töltények kilövésére (93.03 vtsz.);

2.

rugós, lég- vagy gázpisztolyok (93.04 vtsz.).

93.03 Más robbanótöltettel működő lőfegyver és hasonló szerkezet
(pl. vadász vagy sportpuska és lőfegyver, elöltöltős fegyver, rakétapisztoly és jelzőrakéta
kilövésre szolgáló más szerkezet, vaktöltény tüzelésére alkalmas pisztoly és revolver,
rögzített elsütőszeggel működő vágóhídi pisztoly, kötélkivető ágyú)

9303.10

Elöltöltős lőfegyver

9303.20

Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és a

golyós puska kombinációja is
9303.30

Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez

9303.90

Más

E vtsz. alá tartoznak a 93.01 és a 93.02 vtsz. alá nem osztályozható tűzfegyverek és az olyan
szerkezetek, amelyek nem fegyverek, de robbanótöltet meggyújtásával működnek.

Ide tartoznak:
1.

Bármilyen kaliberű huzagolt- vagy simacsövű sport-, vadász- és céllövőpuskák,
pisztolyok és karabélyok. A sport- és vadászfegyverek gyakran többcsövűek, az egyik
cső lehet sima, a másik huzagolt, és lehet cserélhető csövük. A fémrészek gyakran
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dekoratív kiképzésűek, és a fegyver tusa faragott. A céllövő puskák általában
egycsövűek.
Ezek a puskák lehetnek nem automata fegyverek (azaz olyanok, amelyeket minden egyes
tüzelés után kézzel kell újratölteni) vagy tölténytárral felszereltek, amelyek ismétlő
lövésre

alkalmasak,

vagy

tartalmazhatnak

automata,

gyorstüzelést

biztosító

mechanizmust is.
A sétabothoz hasonló sportfegyverek is e csoportba tartoznak.
2.

Sörétes fegyverek (vadászfegyverek), amelyeket viziszárnyasok lövésére különlegesen
terveztek. Ezeket rendszerint csónakra rögzíthető állványra vagy tartóra szerelik.

3.

Elöltöltős fegyverek („fekete puskaporos”), amelyeket nem úgy terveztek és nem is
alkalmasak töltények kilövésére.

4.

Könnyű pisztolyok, továbbá jelzőrakéta, stb. kilövésére alkalmas pisztolyok.

5.

Pisztoly- és revolverutánzatok vagy biztonsági pisztolyok és revolverek, amelyek csak
vaktöltény tüzelésére alkalmasak. Csövük lehet tömör vagy bedugaszolt, amelyen
azonban a gázok távozását biztosító kis nyílás található.

Bizonyos revolverek

forgóhengerének tölténytárai kúpos kiképzésűek, egyes start- és színházi kellékpisztolyok
pedig lehetnek cső nélküliek. Versenyek indítására használt pisztolyokat olyan
elektromos készülékekhez kapcsolják, amelyek elsütéskor megindítják az óraszerkezetet.
6.

Rögzített elsütőszeggel működő vágóhídi pisztolyok. Ezek a fegyverek vaktöltények
tüzelésére alkalmas pisztolyokhoz hasonlítanak. A robbanás elsütőszeget lök előre a
csőben, amely megöli vagy elkábítja az állatot. Az elsütőszeg nem hagyja el a csövet,
hanem a pisztolycsőbe visszahúzható további használatra.
Nem tartoznak e vtsz. alá a golyótüzelő pisztolyok (rendszerint nagy kaliberűek),
amelyeket néha állatok lelövésére használnak (93.02 vtsz.).

7.

Kötélkivető ágyúk, ezeket elsősorban hajók fedélzetén életmentésre vagy életmentő
állomások kapcsolat megteremtésére használják.

8.

Szigonyágyúk, ezek kötélhez rögzített szigonyt lőnek ki cethalakra, bálnákra, teknősökre,
stb.

9.

Jelzőpuskák, mozsárágyúk és hasonló készülékek, amelyekből vaktöltényeket tüzelnek,
ezeket (pl. életmentő állomásokon) vészjelzések kilövésére, ünnepi díszlövések leadására
vagy orvvadászok, stb. jelenlétére való figyelmeztetésre használják.

10. „Jégágyúk” (jégeső elhárító ágyúk), amelyek csonkakúp alakúak, ezekkel jégesőfelhőkre
tüzelnek, hogy eső keletkezzen.
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Nem tartoznak ide a szegecselő, szögbeütő szerszámok stb., amelyek robbanótöltettel
működnek (82.05 vtsz.).

93.04 Más fegyver
(pl. rugós, lég- vagy gázpuska és -pisztoly, gumibot),
a 93.07 vtsz. alá tartozó kivételével
Ide tartoznak a 93.01 - 93.03 vtsz. alá és a 93.07 vtsz. alá nem osztályozható fegyverek.
Ide tartoznak a következők:
1.

Gumibot, ólmos gumibot és hasonló fegyverek rendőrség, stb. részére, továbbá ólmos
végű sétabot.

2.

Boxer, lapos fémdarabból készült, négy ujjra húzható és fogóval marokra szorítható,
bütykös öklöző eszköz.

3.

Parittya, csúzli szárnyasok vagy kártékony állatok lelövésére. Ezek sétabot alakúak is
lehetnek.

Nem tartoznak e vtsz. alá a játékparittyák, csúzlik (95.03 vtsz.).
4.

Légpuska és légpisztoly. Ezek a normál típusú puskákra, pisztolyokra, stb. hasonlítanak,
azonban levegő összesűrítésére alkalmas szerkezetük van, a sűrített levegő az elsütő
billentyű meghúzásakor a fegyver csövébe áramlik, a töltényt kilövi.

Ide tartozik a hasonló elven működő puska és pisztoly akkor is, ha levegő helyett gázzal
működik.
5.

Hasonló fegyverek, amelyek nagy erejű rugós mechanizmusokkal működnek.

6.

Sűrített

széndioxiddal működő puska és pisztoly érzéstelenítőt vagy gyógyszert

(ellenszérumot, vakcinát, stb.) tartalmazó automata fecskendő távoli szabadon kóborló,
állatokra történő kilövésére.
7.

Könnygáz spray.

93.05 A 93.01 - 93.04 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka

93.05.10

Revolverhez és pisztolyhoz

A 93.03 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez:
93.05.21

Sörétes fegyvercső
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93.05.29

Másféle

93.05.90

Más:
93.05.91

A 93.01 vtsz. alá tartozó hadifegyverekhez

93.05.99

Másféle

Az e vtsz. alá tartozó alkatrészek és tartozékok a következők:
1.

A katonai fegyverek alkatrészei, pl. puskacsövek minden fajta puskatípushoz, visszarúgó
mechanizmusok és závárok; páncéltornyocskák, fegyvertalpak, háromlábú állványok és
más különleges felszerelések puskához, géppuskához, golyószórókhoz, stb. függetlenül
attól, hogy célzó- és töltőszerkezettel felszerelték-e.

2.

A fémöntvények, nyomtatott vagy kovácsolt fém alkatrészek katonai kisméretű
fegyverekhez,

sport-

revolverekhez,

pl.

billentyűfelhúzó

és
cső,

részek,

céllövő
závár,

puskákhoz,
billentyűzár,

billentyű,

stb.,

valamint

zárópecek,

elsütőbillentyű,

pisztolyokhoz

emeltyű,

töltényvonó,

és

ütőkalapács,
tölténykivető,

pisztolykeret, puskatuslap, biztonsági zár, pisztoly számára henger, előre- és
hátrapillantó; tölténytár.
3.

Védőburkolat és védőtok tusokhoz, nézőkéhez, csőhöz vagy závárhoz.

4.

Betét-csövek, stb. (kisfuratú csövek, amelyek nagyobb kaliberű puskák és pisztolyok
csövébe illeszthetők, kis hatótávolságon történő gyakorlás céljából).

5.

Puskatus és más fa alkatrészek puskákhoz, pisztolyokhoz vagy karabélyokhoz;
függetlenül attól, hogy teljesen megmunkáltak vagy durván kialakítottak-e, továbbá
revolverek és pisztolyok markolata és fedőlapja (fából, fémből, ebonitból, stb.).

6.

Vállszíjak, rögzítők, bilincsek, karikák puskához, pisztolyhoz és karabélyhoz.

7.

Hangtompítók.

8.

Leszerelhető lökésgátlók sport- vagy céllövő fegyverekhez.

Nem tartoznak ide:
1.

a XV. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzés (2) bekezdésében meghatározott általánosan
használható részek (pl. csavarok, szegecsek és rugók) nem nemesfémből (XV.
Áruosztály); hasonló termékek műanyagból (39. Árucsoport);

2.

fegyvertokok (42.02 vtsz.);

3.

repülőgéphez fényképezőgépek (90.07 vtsz.);

4.

teleszkópok és a fegyvereknél alkalmazott hasonló távcsövek (90.13 vtsz.);
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5.

a Vámtarifa

más vtsz.-a által pontosabban meghatározott tartozékok, mint

pl.

puskavesszők, tisztítópálcák és a fegyverekhez használt más tisztítóeszközök (82.05,
96.03 vtsz., stb.).

93.06 Bomba, gránát, torpedó, akna és hasonló harci lőszer, valamint alkatrésze;
töltény és más lőszer, valamint ezek alkatrésze, beleértve a tölténytömítő
anyagokat is
93.06.10

Töltény szegecselő géphez vagy hasonló szerszámhoz, vagy vágóhídi

pisztolyhoz, és ezek része
 Sörétes fegyverhez töltény és része; légpuskatöltény:
93.06.21

Töltény sörétes fegyverhez

93.06.29

Másféle

93.06.30

Más töltény és része

93.06.90

Más

E vtsz. alá tartoznak:
1.

Lőszerek, pl.
a.

Gránátok (robbanógránátok, srapnelek, páncélöklök, jelzőrakéták, nyomjelző
lövedékek,

gyújtóbombák,

füstbombák,

stb.),

valamint

az

ágyukhoz,

mozsárágyukhoz tartozó mindenfajta más lőszer.
b.

Mindenfajta töltény: vaktöltény (ideértve a szegecselő szerszámok vaktöltényeit
vagy belső égésű motorok indításához használt vaktöltényeket), élestöltény,
nyomjelzőtöltény, páncélütő töltény, sportfegyverek golyós és sörétes töltényei,
stb.

c.

Légpuskatöltények, sörétek (üreges, gömb alakú, csavart, stb.) és elsütőszegek,
gáz- és rugós működésű puskák, karabélyok vagy pisztolyok számára a 95.03
vtsz. alá tartozó játékok kivételével.

2.

Ballisztikus rakéták, amelyek egy bizonyos magasság elérése után visszatérnek a földre,
és amelyeknek a legnagyobb sebessége nem haladja meg a 7000 m/s-ot.

3.

Lőszerek, amelyek a kilövés után saját hajtóanyaguk felhasználásával haladnak tovább,
pl. torpedók, szárnyas bombák (repülőgéphez hasonló rakéta), irányított rakéták és rakéta
típusú lőszerek.
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4.

Más harci lőszerek, pl. szárazföldi és tengeri aknák, mélyvízi bombák, kézi- és
puskagránátok, légibombák.

5.

Szigonyok - robbanófejjel felszereltek is - szigonypuskákhoz, stb.

6.

Lőszeralkatrészek és harci lőszerek alkatrészei, függetlenül attól, hogy összeszereltek-e
vagy sem, pl.:
a.

Gránát-, akna-, bomba-, lövedék- és torpedótestek.

b.

Töltényhüvelyek és a töltények más alkatrészei pl. hüvelytalpak (sárgarézből),
belső gyűrűk, belső betétek (fémből vagy kartonpapírból), tömítések (filcből,
papírból vagy parafából, stb.).

c.

Golyó és sörét, lőszer készítéséhez.

d.

Gyutacsok (pont- és alaprobbanású), függetlenül attól, hogy időzítettek, ütésre
robbanók vagy automatikus gyújtó szerkezetűek (elektromosan működőek)
gránátokhoz, torpedókhoz, stb.; gyutacsok alkatrészei, ideértve a védősapkákat is.

e.

Bizonyos hadianyagok mechanikus alkatrészei, különleges propellerek és
pörgettyűk torpedókhoz.

f.

Robbanófejek és a torpedók felszínre emelését biztosító kamrák, stb.

g.

A gránátok ütközőszerkezetei, biztonsági zárak és más alkatrészei.

h.

Bombák vezérsíkjai.

Nem tartoznak e vtsz. alá:
1.

puskaporok és elkészített robbanóanyagok, még a tölténybe behelyezésre kész állapotban
sem (36.01 vagy 36.02 vtsz.); gyutacsok, biztonsági gyújtózsinórok, ütköző- és
robbanósapkák, gyújtószerkezetek és robbanókészülékek, ideértve a gránátok gyutacsait
is (36.03 vtsz.);

2.

jelző- és esőrakéták (36.04 vtsz.);

3.

töltetek tűzoltógránátokhoz és tűzoltó készülékekhez (38.13 vtsz.);

4.

a 84.11 vagy a 84.12 vtsz. alá tartozó motorok rakétákhoz, torpedókhoz és hasonlókhoz;

5.

a 85.26 vtsz. alá tartozó rádió- vagy radarkészülékek (lásd az árucsoporthoz tartozó
Megjegyzés (2) bekezdését);

6.

lőszer vagy lőszeralkatrész óraszerkezetei (pl. gyújtószerkezetekhez óraszerkezet: 91.08 91.10 vtsz. és a 91.14 vtsz.).
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93.07 Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver,
ezek alkatrésze, hüvelye és tartója is

Ide tartoznak az olyan fegyverek, mint a kard (ideértve a tőrös botot is), tőr, szurony, lándzsa,
dárda, szigony, alabárd, jatagán, szablya, rohamkés, tengerésztőr, rövid tőr és dagger. Ezek
pengéi rendszerint kiváló minőségű acélból készülnek, néha megmunkált kézvédővel,
kardkosárral ellátva.
E vtsz. alá tartoznak azok a fegyverek is, amelyek csak ünnepi vagy dekoratív célokat
szolgálnak, vagy színházi kellékek.
E fegyverek legtöbbjét rögzített pengével látják el; egyes tőröket és rövid tőröket
felszerelhetik rugóspengével is, amelyet a nyélbe zárnak be. Ezeknél a pengét kézzel vagy
rugósmechanizmussal lehet kinyitni és megfelelő helyzetben rögzíteni.
E vtsz. alá tartoznak a szúrófegyverek alkatrészei is, pl. kardpengék (ideértve a nyers
pengelapot, még akkor is, ha nincs forrasztva), kardmarkolatok, kézvédők és fogantyúk, a
szurony (kardszurony) és tőr hüvelye, tokja, stb.

Nem tartoznak ide:
1.

Kardok és szuronyok hordására alkalmas bőrövek és hasonló tartók (42.03 vtsz.),
mindezek textilanyagból (62.17 vtsz.); kardbojtok (általában 42.05 vagy 63.07 vtsz.);

2.

vadász-, kemping- és más kések (82.11 vtsz.), e kések tokjai (általában 42.02 vtsz.);

3.

nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült kardhüvely és tok (71.15
vtsz.);

4.

vívótőrök (95.06 vtsz.).
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