6. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
A 142. § (1) bekezdése d) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek
SorMegnevezés
szám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vas- és acélhulladék és -törmelék

vtsz.
7204
kivéve: 7204 50
7404
7503
7602
7802
7902
8002
8101 97
8102 97
8103 30
8104 20
8105 30
8106 00 10-ből
8107 30
8108 30
8109 30
8110 20
8111 00 19

Rézhulladék és -törmelék
Nikkelhulladék és -törmelék
Alumíniumhulladék és -törmelék
Ólomhulladék és -törmelék
Cinkhulladék és -törmelék
Ónhulladék és -törmelék
Wolfram- (tungsten) hulladék és törmelék
Molibdénhulladék és -törmelék
Tantálhulladék és -törmelék
Magnéziumhulladék és -törmelék
Kobalthulladék és -törmelék
Bizmuthulladék és -törmelék
Kadmiumhulladék és -törmelék
Titánhulladék és -törmelék
Cirkóniumhulladék és -törmelék
Antimonhulladék és -törmelék
Mangánhulladék és -törmelék
A vas- és acélgyártásnál keletkező szemcsézett salak
19.
2618
(salakhomok)
Salak, kohósalak (a szemcsézett salak kivételével), reve, a vas20.
2619
vagy az acélgyártásnál keletkező egyéb hulladék
Arzént, fémet vagy ezek vegyületeit tartalmazó hamu és üledék
21. (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező hamu és üledék
2620
kivételével)
22. Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton
4707
23. Üvegcserép és más üveghulladék
7001 00 10
24. Műanyag hulladék és forgács
3915
Lágygumi hulladék, -törmelék és -forgács, és az ezekből nyert
25.
4004
por és granulátum
Nemesfém- és nemesfémmel platírozott fémhulladék és 26. törmelék; más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó 7112
hulladék és törmelék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez
27. Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból 7205
Használt vagy új rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél-hulladék és
28.
6310
használt textiláru zsinegből, kötélből vagy hajókötélből
Használt primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor,
29.538ezeknek hulladéka; kimerült primer elem és kimerült elektromos 8548 10
akkumulátor

6/A. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez539
A 142. § (1) bekezdés i) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek
SorMegnevezés
szám
1. Kukorica
2. Búza és kétszeres
3. Árpa
4. Rozs
5. Zab
6. Triticale
7. Napraforgó-mag, törve is
8. Repce- vagy olajrepcemag, törve is
9. Szójabab, törve is

Vtsz.
1005
1001
1003
1002
1004
1008 90 10
1206 00
1205
1201

6/B. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez540
A 142. § (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek
SorMegnevezés
szám
Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy
1. ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés
vagy bevonás nélkül
Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy
2. ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve),
plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül
Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy
3.
ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva
Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból
4. vagy ötvözetlen acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás
nélkül
Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból
5.
vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva
Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból,
6.
szabálytalanul felgöngyölt tekercsben
Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen
7. hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, hengerlés után
csavarva is
8. Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból
9. Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy nem ötvözött acélból
10. Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból
11. Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy nem ötvözött

Vtsz.
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7304-ből

acélból (az öntöttvas cső kivételével)
Más cső és üreges profil vasból vagy nem ötvözött acélból (pl.
12.
nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva)
Rács, sodronyfonat és kerítésfonat a keresztezéseknél hegesztve,
13 legalább 3 mm keresztmetszetű huzalból és lyukmérete legalább
100 cm2

7306-ból
7314 20

