A 4010/2014. számú Tájékoztatás 1. számú melléklete
A Vámegyüttműködési Tanács Harmonizációs Rendszer Bizottságának Harmonizált
Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatának módosítása

A Harmonizált Rendszer értelmezésére vonatkozó általános szabályok című
fejezetben a 3. b) szabály (1) pontját a következő mondattal kell kiegészíteni:
„Ez vonatkozik például az üvegedényben található oldható kávéra (2101 vtsz.),
amely kerámia csészével (6912 vtsz.) és kerámia csészealjjal (6912 vtsz.)
kartondobozban van a kiskereskedelem számára kiszerelve.
39. Árucsoport, 3909 vtsz.-hoz tartozó magyarázat (1) pont 3, bekezdését törölni
kell és helyette az alábbi szöveget kell beilleszteni:
Poli(metilén-fenil-izocianát) (gyakran „nyers MDI-ként”, „MDI polimerként” vagy
„poli(defienil-metán diizocianátként” említik) nem áttetsző sötét barnától az átlátszó,
világos barnáig terjedő színű folyadék. Anilin és formaldehid reakciójával szintetizál,
hogy (metilén-fenilamin) oligomerek keverékét hozza létre, amely azután foszgénnel
reagál, majd izocianát funkciós csoportok létrehozása érdekében melegítik. A termék
anilin és formaldehid vegyileg módosított polimere (vegyileg módosított
aminogyanta). Tiszta MDI-t és MDI oligomer keveréket tartalmaz. Lásd az alábbi
szerkezeti képletet:

69. Árucsoport, 6907 vtsz.-hoz tartozó magyarázat 2. bekezdése után a
következő új bekezdést kell beszúrni:
„(3) Terrakotta burkoló elemek, amelyeket az építőipar használ külső vagy belső
burkolás céljára. Különböző méretűek, szerkezetük moduláris és a fő szerkezethez
erősített függőleges vagy vízszintes fém profilokhoz például fém szorító-kapcsokkal
erősítik.
A jelenlegi (3) pontot (4) –re kell átszámozni.
85. Árucsoport, 8541 vtsz.-hoz tartozó magyarázat (A) rész (II) (2) pont a)
részének utolsó mondata elé illetve a b) pont utolsó mondata után az alábbi
mondatokat kell beilleszteni:

Parazita testdióda, amelyet MOS típusú tranzisztorba (MOSFET néven is ismert)
építenek be és szabadonfutó diódaként is működhet az induktív töltés kapcsolás
közben.
a)

b) MOS típusú tranzisztorok részt törölni kell és helyette a „MOSFET” szót kell
beilleszteni.
85. Árucsoport, 8541 vtsz.-hoz tartozó magyarázat (A) rész (II) (2) pont után a
következő új bekezdést kell beilleszteni
Szigetelt kapujú bipoláris tranzisztorok (IGBT), amelyek három csatlakozóvéggel
rendelkező készülékek, bázistartománnyal és két töltéshordozó tartománnyal
(ermitter és kollektor). A bázistartományon és az ermitter tartományon keresztüli
megfelelő feszültség alkalmazásával az áram az egyik irányban szabályozható,
vagyis be- és kikapcsolható. Az IGBT chipek diódákkal közös burkolatban is
lehetnek (csomagolt IGBT eszközök), amely védi az IGBT készüléket és biztosítja a
tranzisztorként való működését.
94. Árucsoport, 9403 vtsz-.hoz tartozó magyarázat 2. bekezdésének 1. pontjában
az 5. sorban a „zsámoly” szót törölni kell és helyette az alábbi szöveget kell
beilleszteni:
„puff és zsámoly (hintamozgásra alkalmas is), kialakításuknál fogva a láb
pihentetésére szolgálnak”

