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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

47/2008. (IV. 17.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

A támogatás célja

1. §

A tá mo ga tás cél ja, hogy a me zõ gaz da sá gi ter mé kek fel -
dol go zá sá nak, il let ve for gal ma zá sá nak ja ví tá sá val vagy új
ter mé kek, el já rá sok, tech no ló gi ák be ve ze té sé vel nö ve ked -
jen a me zõ gaz da sá gi üzem, il let ve élel mi szer ipa ri vál lal -
ko zás össz tel je sít mé nye és ver seny ké pes sé ge, to váb bá
 javuljanak az élel mi szer-biz ton sá gi és -hi gi é ni ai fel té te -
lek, csök ken jen a kör nye zet ter he lés.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:

1. vá gó pont: a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott fo -
ga lom;

2. KKV: a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük
 támogatásáról szó ló 2004. évi XXXIV. tör vény (a továb -
biakban: KKV tör vény) sze rin ti mik ro-, kis- és kö zép vál -
lal ko zás;

3. nagy vál la lat: a KKV tör vény sze rin ti mik ro-, kis-
és kö zép vál lal ko zás nak nem mi nõ sü lõ vál lal ko zás, mely
750 fõ nél ke ve sebb mun ka vál la lót fog lal koz tat, vagy éves
net tó ár be vé te le ke ve sebb, mint 200 mil lió eu ró nak meg -
felelõ fo rint összeg. A lét szám és az ár be vé tel meg ál la pí tá -
sa kor szá mí tás ba kell ven ni a KKV tör vény 4. §-ában meg -
ha tá ro zott part ner- és kap cso ló dó vál lal ko zá sok lét szá mát
és ár be vé te lét;

4. ál lat egy ség (a to váb bi ak ban: ÁE): az Eu ró pai Me zõ -
gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból (EMVA) nyúj tan dó
vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról szó ló 1698/2005/EK ta ná csi
ren de let rész le tes al kal ma zá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá -
ról szó ló 1974/2006/EK ren de let V. mel lék le te sze rint
meg ha tá ro zott egy ség;

5. ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: az 1. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti vál lal ko zás;

6. Ró mai Szer zõ dés (a to váb bi ak ban: Szer zõ dés): az
Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés.



(2) Az e ren de let ben nem sze rep lõ fo gal mak ra az Eu ró -
pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta -
lá nos sza bá lya i ról szó ló 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let
(a to váb bi ak ban: Vhr.) 3. §-a irány adó.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. §

(1) E ren de let alap ján tá mo ga tás az aláb bi cél te rü le tek re 
ve he tõ igény be:

a) 1. cél te rü let: a ver seny ké pes ség ja ví tá sa, ter mék -
szer ke zet át ala kí tá sa;

b) 2. cél te rü let: élel mi szer-biz ton sá gi és kör nye zet vé -
del mi fel té te lek ja ví tá sa, ener gia fel hasz ná lás ra ci o na li zá -
lá sa, to váb bá üzem irá nyí tás kor sze rû sí té se;

c) 3. cél te rü let: vá gó pon tok lét re ho zá sa és kor sze rû sí -
té se.

(2) A tá mo ga tás ki zá ró lag a Szer zõ dés I. mel lék le té ben
sze rep lõ ter mé kek – ki vé ve ha lá sza ti ter mé kek – fel dol go -
zá sát szol gá ló mû ve le tek re ve he tõ igény be.

(3) Tá mo ga tás ki zá ró lag az 1. cél te rü le ten az 5. szá mú
mel lék let sze rin ti ter mé kek kel kap cso la tos mû ve let re
 vehetõ igény be. Tá mo ga tás csak ab ban az eset ben ad ha tó,
ha az ügy fél nek a be ru há zás sal érin tett ter mé kek ese té ben
az 5. szá mú mel lék let ben sze rep lõ tá mo gat ha tó ter mé kek
ér té ke sí té sé bõl szár ma zó ár be vé te lé nek a be ru há zás sal
érin tett ter mé kek ér té ke sí té sé bõl szár ma zó ár be vé te lé hez
vi szo nyí tott ará nya a be ru há zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ
 lezárt, tel jes gaz da sá gi év tõl kez dõ dõ en 50%-nál na gyobb.

(4) Tá mo ga tás ki zá ró lag a 2. cél te rü le ten a 3. szá mú
mel lék let ben fel so rolt TEÁOR’08 szá mok sze rin ti te vé -
keny sé gek va la me lyi két fõ te vé keny ség ként vég zõ ügy fél
szá má ra nyújt ha tó, amennyi ben a Szer zõ dés I. mel lék le té -
ben sze rep lõ ter mé kek – ki vé ve ha lá szat – ér té ke sí té sé bõl
szár ma zó ár be vé te lé nek ará nya a vál lal ko zás össz ár be vé -
te lé nek 50%-át meg ha lad ja.

A támogatás forrása és mértéke

4. §

(1) A tá mo ga tás for rá sa:
a) me zõ gaz da sá gi ter me lõ ese té ben az Új Ma gyar or -

szág Vi dék fej lesz té si Prog ram „Me zõ gaz da sá gi üze mek
kor sze rû sí té se” in téz ke dés hez ren delt ke ret összeg;

b) nem me zõ gaz da sá gi ter me lõ ese té ben az Új Ma gyar -
or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram „Me zõ gaz da sá gi ter mé -
kek ér ték nö ve lé se” in téz ke dés hez ren delt ke ret összeg.

(2) Egy ké re lem be nyúj tá sá val igény be ve he tõ tá mo ga -
tás leg ki sebb össze ge 8000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint -
összeg, leg ma ga sabb össze ge 1 600 000 eu ró nak meg fe le -
lõ fo rint összeg.

(3) A (2) be kez dés tõl el té rõ en a 3. cél te rü le ten egy ké re -
lem be nyúj tá sá val igény be ve he tõ tá mo ga tás leg ki sebb
össze ge 8000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg, leg ma ga -
sabb össze ge 480 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg.

(4) A 6. § (1) be kez dés d) pont já ban sze rep lõ te vé keny -
ség ese tén az igény be ve he tõ tá mo ga tás leg ma ga sabb
össze ge ké rel men ként 200 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint -
összeg.

(5) Ha a 6. § (1) be kez dés c) és d) pont já ban sze rep lõ
 tevékenység több meg va ló sí tá si he lyet érint, és emi att el -
térõ tá mo ga tás in ten zi tást kel le ne al kal maz ni, egy sé ge sen
a leg ala cso nyabb in ten zi tást kell fi gye lem be ven ni.

(6) Ha az ügy fél a 4. § (1) be kez dés a) pont ja alap ján
 jogosult a tá mo ga tás ra, a tá mo ga tás mér té ke:

a) az el szá mol ha tó ki adá sok 40%-a;
b) fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ ese tén, vagy ha a be ru -

há zás ked ve zõt len adott sá gú vagy NATURA 2000 te rü le -
ten va ló sul meg, ak kor az el szá mol ha tó ki adá sok 50%-a;

c) fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ ese tén és ha a be ru há -
zás ked ve zõt len adott sá gú vagy NATURA 2000 te rü le ten
va ló sul meg, ak kor az el szá mol ha tó ki adá sok 60%-a.

(7) Ha az ügy fél a 4. § (1) be kez dés b) pont ja alap ján
 jogosult a tá mo ga tás ra, ak kor az el szá mol ha tó ki adá sok
alap ján a tá mo ga tás mér té ke 50%, ki vé ve a Közép-
 Magyarországi ré gi ó ban meg va ló sult be ru há zá sok, ahol
a tá mo ga tá si in ten zi tás 40%. Nagy vál la la tok ese té ben a tá -
mo ga tás mér té ke a rög zí tett tá mo ga tá si in ten zi tás 50%-a.

(8) Az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke re -
tei kö zött e ren de let alap ján egy ügy fél nek leg fel jebb 5 al -
ka lom mal nyújt ha tó tá mo ga tás, ki vé ve a 3. cél te rü le tet,
ahol egy ügy fél nek egy al ka lom mal nyújt ha tó tá mo ga tás.
Az ügy fél ál tal igény be ve he tõ tá mo ga tás együt tes össze ge 
nem ha lad hat ja meg a 3 000 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint -
össze get.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. §

(1) Tá mo ga tás ra jo go sul tak azok az egyé ni vál lal ko zók, 
egyé ni cé gek, jogi sze mé lyi ség nél kü li, va la mint jogi sze -
mé lyi ség gel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok, szö vet ke ze -
tek, ame lyek KKV-nak vagy nagy vál la lat nak mi nõ sül nek
(a to váb bi ak ban: ügy fél) és meg fe lel nek az aláb bi fel té te -
lek nek:

a) me zõ gaz da sá gi ter me lõk ese té ben az üzem mé re tük
meg ha lad ja a 4 eu ró pai mé ret egy sé get (EUME), va la mint
ér té ke sí tés bõl szár ma zó ár be vé te lük 50%-a vagy több
mint 50%-a szár ma zik nem-fel dol go zott me zõ gaz da sá gi
ter mék ér té ke sí té sé bõl, és ez az arány a be ru há zás után is
meg ma rad a kö te le zõ üze mel te tés vé gé ig;

b) nem me zõ gaz da sá gi ter me lõk ese té ben az ér té ke sí -
tés bõl szár ma zó ár be vé te lük ke ve sebb, mint 50%-a szár -
ma zik nem-fel dol go zott me zõ gaz da sá gi ter mék ér té ke sí té -
sé bõl és ez az arány a be ru há zás után is meg ma rad a kö te -
le zõ üze mel te tés vé gé ig.

3244 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/62. szám



(2) Az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki nél a be ru há zás
után a nem-fel dol go zott me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér té ke -
sí té sé bõl szár ma zó ár be vé tel arány ke ve sebb, mint 50%
lesz, az a ké re lem be nyúj tá sa kor nem me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ nek mi nõ sül és ese té ben a nem me zõ gaz da sá gi ter me -
lõk re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(3) Az (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel té te lek nem vo nat koz nak in du ló vál lal ko zás ra. Ha az
ügy fél in du ló vál lal ko zás, ak kor a tá mo ga tá si ké re lem
 benyújtásával egy ide jû leg nyi lat ko zat ban vál lal ja, hogy
leg ké sõbb a be ru há zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ le zárt, tel -
jes gaz da sá gi év ben meg fog fe lel ni az (1) be kez dés
a) vagy b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(4) Az ügy fél nek ren del kez nie kell a mû kö dé sé hez
szük sé ges, a kü lön jog sza bály ban elõ írt, a sza bály sze rû
mû kö dés re vo nat ko zó ha tó sá gi en ge dé lyek kel vagy iga zo -
lás sal.

(5) Az ügy fél tag ja va la mely, a te vé keny sé gé hez kap -
cso ló dó szak mai vagy szak ma kö zi szer ve zet nek.

(6) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás ne héz hely zet ben lévõ
vál lal ko zá sok szá má ra.

(7) In du ló vál lal ko zás ese té ben a ne héz hely zet ben
 lévõség vizs gá la ta a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá tól szá -
mí tott 3. le zárt, tel jes gaz da sá gi évet kö ve tõ en tör té nik.

(8) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt üzem mé ret re
vo nat ko zó kri té ri um nem vo nat ko zik a ter me lõi cso por -
tok ra, a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok ra és an nak
le ány vál la la tá ra, il let ve a ter me lõi szer ve ze tek re és azok
le ány vál la la ta i ra.

(9) Az ügy fél vagy ál ta la ki je lölt al kal ma zott ja az utol só 
ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa elõtt kö te les az Új Ma gyar -
or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke re té ben szer ve zett,
e jog cím tár gyá ban tar tott kö te le zõ kép zé sen részt ven ni.

6. §

(1) A 3. §-ban fog lalt cél te rü le te ken tá mo ga tás az aláb bi 
te vé keny sé gek meg va ló sí tá sá ra ve he tõ igény be:

a) a 3. § (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
cél te rü le te ken az Élel mi szer ipa ri gé pek és tech no ló gi ai
be ren de zé sek ka ta ló gu sá ban be azo no sít ha tó gép- és tech -
no ló gia be szer zé sé hez (ki vé ve az 1470 gép cso port ba tar -
tozó hal fel dol go zás gé pei és be ren de zé sei);

b) az összes cél te rü le ten épü let épí té sé hez és fel újí tá sá -
hoz, a Vhr. sze rin ti Épí té si Nor ma gyûj te mény alap ján, az
ab ban meg ha tá ro zott faj la gos re fe ren cia ár ere jé ig;

c) az összes cél te rü le ten a Vhr. 31. §-ában meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti ki adá sok ra, az ott em lí tett fel té te lek sze rint;

d) az összes cél te rü le ten a gaz dál ko dás bár mely te rü le -
tét ki szol gá ló szoft ver fej lesz té sé re és be szer zé sé re – ide
nem ért ve a szá mí tó gé pek mû kö dé sét le he tõ vé tevõ alap -
szoft ve re ket – a Vhr. 27. § (1) be kez dés g) pont ja sze rin ti
el já rás sal;

e) a 3. § (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott cél te -
rü le ten az egyes gé pek és be ren de zé sek az Élel mi szer ipa ri
gé pek és tech no ló gi ai be ren de zé sek ka ta ló gu sá nak a

2410; 2420; 2430; 2440; 2490 cso port kód jai alatt sze rep lõ
té te lek bõl sze rez he tõ ek be úgy, hogy a meg va ló sí ta ni
 kívánt vá gó pont a fel so rolt gép cso por tok mind egyi ké bõl
leg alább egy ele met tar tal maz zon.

(2) Az ügy fél kö te les a pénz ügyi és üz le ti terv ben váll al -
ta kat tel je sí te ni.

(3) A 0203-mal, a 0206-tal, a 0207-tel, a 0401-gyel, va -
la mint a 1101–1104-gyel kez dõ dõ KN kó dok alá tar to zó
ter mé kek ese té ben, a mal mi-, a fo lya dék tej fel dol go zó és a
vá gó üzem te kin te té ben ki zá ró lag meg lé võ ka pa ci tás kor -
sze rû sí té sé re irá nyu ló mû ve let re ad ha tó tá mo ga tás.

(4) A 6. § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti mû ve let a Vhr.
17. §-nak (4) be kez dé sé tõl el té rõ en e ren de let ha tály ba lé -
pé se után az ügy fél sa ját fe le lõs sé gé re meg kezd he tõ.

(5) Az e ren de let ben em lí tett Élel mi szer ipa ri gé pek és
tech no ló gi ai be ren de zé sek ka ta ló gu sá val kap cso la tos el já -
rá sok ra a Vhr. 29. §-ának (1)–(2), (7)–(9), (11)–(13) be -
kez dé se it kell al kal maz ni.

A kérelem benyújtása

7. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met éven te má jus 5-tõl jú ni us
16-ig le het be nyúj ta ni a meg va ló sí tás he lye sze rint il le té -
kes MVH ki ren delt ség hez, több meg va ló sí tá si hely ese tén
az ügy fél szék he lye sze rint il le té kes MVH ki ren delt ség -
hez.

(2) E ren de let alap ján egy ügy fél a tá mo ga tá si ké re lem
be nyúj tá sá ra nyit va álló idõ sza kon ként egy tá mo ga tá si
 kérelmet nyújt hat be.

(3) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) az 5. § (4) be kez dé se sze rin ti en ge dé lyek, iga zo lá sok 

hi te les má so la tát;
b) az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vány

sze rin ti iga zo lást a szak mai vagy szak ma kö zi szer ve ze ti
tag ság ról;

c) amennyi ben az ügy fél egyé ni vál lal ko zó, a ha tó sá gi
iga zo lást az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány ér vé nyes sé gé -
rõl, és az ügy fél egyé ni vál lal ko zói te vé keny sé gi kö ré rõl;

d) az ér té ke lé si szem pon tok alá tá masz tá sá hoz szük sé -
ges ok ira to kat, nyi lat ko za to kat;

e) az 5. § (3) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tot;
f) a Vhr. 27. § (1) be kez dés e) pont já tól el té rõ en az

 üzleti ter vet, amely nek be nyúj tá sa min den eset ben, ér ték -
ha tár tól füg get le nül kö te le zõ.

A kérelem elbírálása

8. §

A tá mo ga tá si ké rel met az MVH e ren de let ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek sze rint bí rál ja el, és a 2. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott pon to zá si rend szer alap ján vég zett ér té -
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ke lés sel, va la mint a me zõ gaz da sá gi, agrár-vidékfejlesz -
tési, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb intéz -
kedésekhez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló
2007. évi XVII. tör vény 32. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja
alap ján, a 4. § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban fog lalt
for rá sok fel hasz ná lá sá ra kü lön-kü lön rang sor ál lí tá sá val
hoz dön tést.

A kifizetési kérelem

9. §

(1) Ki fi ze té si ké rel met 2008-ban ok tó ber 1–31., ezt
 követõen éven te

a) ja nu ár 1–31.,
b) áp ri lis 1–30.,
c) jú li us 1–31.,
d) ok tó ber 1–31.

kö zött le het be nyúj ta ni a meg va ló sí tás he lye sze rint il le té kes
MVH ki ren delt ség hez, több meg va ló sí tá si hely ese tén az
ügy fél szék he lye sze rint il le té kes MVH ki ren delt ség hez.

(2) Az utol só ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell
a) a tá mo ga tás sal meg va ló sí tott mû ve let kü lön jog sza -

bá lyok ban fog lal tak nak tör té nõ meg fe le lé sét iga zo ló
 okiratot;

b) az 5. § (9) be kez dé se sze rin ti kép zé sen való rész vé -
tel rõl szó ló iga zo lást.

Jogkövetkezmények

10. §

(1) Ha az üze mel te té si kö te le zett ség ide je alatt ki de rül,
hogy az ügy fél nem tart ja be az 5. § (1) be kez dés a) vagy
b) pont já ban rög zí tett fel té te le ket, ak kor a ki fi ze tett tá mo -
ga tás jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(2) Ha az ügy fél az 5. § (3) be kez dé sé ben fog lalt nyi lat -
ko za ta el le né re a be ru há zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ le zárt,
tel jes gaz da sá gi év ben nem fe lel meg az 5. § (1) be kez dés
a) vagy b) pont já ban fog lalt fel té te lek nek, ak kor a ki fi ze -
tett tá mo ga tás jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak
mi nõ sül.

(3) Ha az ügy fél in du ló vál lal ko zás és az 5. § (7) be kez -
dé se alap ján a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott 3. le zárt,
tel jes gaz da sá gi évet kö ve tõ en ne héz hely zet ben lévõ vál -
lal ko zás nak bi zo nyul, ak kor a ki fi ze tett tá mo ga tás jo go su -
lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(4) Amennyi ben az ügy fél a tá mo ga tá si ké re lem ben vál -
lalt – a pon to zá si szem pon tok közt fel tün te tett – mun ka -
vál la lói lét szám nál ke ve seb bet fog lal koz tat az üzemelte -
tési kö te le zett ség idõ tar ta ma alatt, ak kor a ki fi ze tett támo -
gatás jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül,
ezért kö te les a tá mo ga tá si összeg bõl – hi ány zó fog lal koz -

ta tot tan ként éven te – a tá mo ga tá si összeg 2%-át, de leg -
alább 750 ezer fo rin tot vissza fi zet ni.

(5) Ha az ügy fél ár be vé te lé nek a be nyúj tást kö ve tõ
 három év ben re a li zált nö vek mé nye a vál lal tak hoz ké pest
84% alatt van, ak kor a ki fi ze tett tá mo ga tás jo go su lat la nul
igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül, ezért kö te les az ezt
meg ha la dó csök ke né sén túl szá za lék pon ton ként a tá mo ga -
tá si összeg 5%-át vissza fi zet ni.

(6) Amennyi ben az ügy fél ál tal vál lalt ár be vé tel ará nyos 
jö ve del me zõ ség 50%-ot meg ha la dó an ma rad el a be nyúj -
tás évé tõl szá mí tott 4. évre vál lalt ár be vé tel ará nyos jö ve -
del me zõ ség tõl, ak kor a ki fi ze tett tá mo ga tás jo go su lat la nul 
igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül, ezért kö te les az
50%-ot meg ha la dó csök ke né sén túl szá za lék pon ton ként
a tá mo ga tá si összeg 5%-át vissza fi zet ni.

(7) Amennyi ben az ér té ke lé si szem pon tok alá tá masz tá -
sá hoz be nyúj tott nyi lat ko za tok ról az el len õr zés so rán
 kiderül, hogy az ügy fél nem va lós ada tot szol gál ta tott,
 akkor a ki fi ze tett tá mo ga tás jo go su lat la nul igény be vett
 támogatásnak mi nõ sül.

(8) Amennyi ben az ügy fél nem tel je sí ti a 3. § (3) be kez -
dé sé ben rög zí tett fel té telt, ak kor a ki fi ze tett tá mo ga tás
 jogosulatlanul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(9) Amennyi ben az ügy fél az 5. § (9) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott kép zé si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get
vagy a kép zés ben való rész vé telt nem iga zol ja leg ké sõbb
az utol só ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sá ig vagy az zal egy
idõ ben, a tá mo ga tá si dön tés sel jó vá ha gyott össze get
20%-kal csök ken te ni kell ki vé ve, ha a tá mo ga tá si ha tá ro -
zat kéz hez vé te lét kö ve tõ 30. nap és az utol só ki fi ze té si
 kérelem be nyúj tá si idõ szak elsõ nap ját meg elõ zõ 30. nap
kö zöt ti idõ szak ban nem volt kép zés.

Záró rendelkezés

11. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. §

Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról
 szóló, 2005. szep tem ber 20-i 1698/2005/EK ta ná csi ren de -
let 26. és 28. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del -
ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let a 47/2008. (IV. 17.) FVM ren de let hez

Ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás fo gal ma

(1) Tár sas vál lal ko zás ese tén ne héz hely zet ben lé võ nek mi nõ sül az a vál lal ko zás, amely nek sa ját tõ ké je vesz te ség
foly tán nem éri el a jegy zett tõke fe lét a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor ren del ke zés re álló utol só be szá mo ló ban, és
ezen vesz te ség több mint egy ne gye de a meg elõ zõ be szá mo ló óta el telt idõ szak alatt ke let ke zett.

(2) Egyé ni vál lal ko zás ese tén ne héz hely zet ben lé võ nek mi nõ sül az a vál lal ko zás, mely re az aláb bi há rom fel té tel
együt te sen tel je sül:

a) a tá mo ga tá si ké re lem be adá sát meg elõ zõ le zárt gaz da sá gi év ben a vesz te sé ge ab szo lút ér ték ben szá mol va  eléri a
vál lal ko zás net tó ár be vé te lé nek 20%-át,

b) a tá mo ga tá si ké re lem be adá sát meg elõ zõ le zárt gaz da sá gi év vesz te sé ge ab szo lút ér ték ben meg ha lad ja az azt meg -
elõ zõ gaz da sá gi év vesz te sé gét,

c) a tá mo ga tá si ké re lem be adá sát meg elõ zõ le zárt gaz da sá gi év ben el szá molt amor ti zá ció nem éri el az azt meg elõ zõ
gaz da sá gi év ben el szá molt amor ti zá ci ót.

2. szá mú mel lék let a 47/2008. (IV. 17.) FVM ren de let hez

Ér té ke lé si szem pon tok

Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés mód ja (El len õr zés mód ja) Ér té ke lés hez ren del he tõ ma xi má lis pont szám

SZAKMAI SZEMPONTOK

Me zõ gaz da sá gi ter me lõ ese té ben

Az ügy fél a 3. cél te rü let re nyúj tot ta
be a ké rel mét

5

A be ru há zás in no vá ci ós vagy K+F
ered mény meg va ló sí tá sá ra irá nyul

Nyi lat ko zat 4

A be ru há zás kap cso ló dik egy ko ráb bi
be ru há zás hoz, vagy egy kom plex fej -
lesz té si stra té gia ré sze

Nyi lat ko zat 4

Az ügy fél ter me lõi cso port, zöld -
ség-gyü mölcs ter me lõi cso port vagy
ter me lõi szer ve zet tag ja

Iga zo lás ar ról, hogy az ügy fél a ter -
me lõi cso port, zöld ség-gyü mölcs ter -
me lõi cso port vagy ter me lõi szer ve zet 
tag ja

5

Az ügy fél te vé keny sé ge vég zé sé hez
meg úju ló ener gia for rást is hasz nál

Nyi lat ko zat 2

Nem me zõ gaz da sá gi ter me lõ ese té ben

Az ügy fél a 3. cél te rü let re nyúj tot ta
be a ké rel mét

5

A be ru há zás in no vá ci ós vagy K+F
ered mény meg va ló sí tá sá ra irá nyul

Nyi lat ko zat 7

A be ru há zás kap cso ló dik egy ko ráb bi
be ru há zás hoz, vagy egy kom plex fej -
lesz té si stra té gia ré sze

Nyi lat ko zat 6

Az ügy fél te vé keny sé ge vég zé sé hez
meg úju ló ener gia for rást is hasz nál

Nyi lat ko zat 2

Össze sen: max. 20

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

A ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ
12 hó nap át lag lét szá má nak szint en
tar tá sa (leg alább 1 fõ)

Nyi lat ko zat 4
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés mód ja (El len õr zés mód ja) Ér té ke lés hez ren del he tõ ma xi má lis pont szám

A ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ
12 hó nap át lag lét szá má hoz ké pest
a fog lal koz ta tot tak szá má nak bõ ví té se 
a fej lesz tés ha tá sá ra

 

Tá mo ga tás össze ge/új mun ka he lyek
szá ma

Nyi lat ko zat  

0–50 000 000 Ft/új mun ka hely 8

50 000 001–100 000 000 Ft/új mun -
ka hely

7

100 000 001–150 000 000 Ft/új mun -
ka hely

6

150 000 001–200 000 000 Ft/új mun -
ka hely

5

200 000 001–250 000 000 Ft/új mun -
ka hely

4

250 000 001–300 000 000 Ft/új mun -
ka hely

3

300 000 001–350 000 000 Ft/új mun -
ka hely

2

350 000 001 Ft/új mun ka hely fe lett 1

A meg va ló sí tás he lye hát rá nyos hely -
ze tû te rü le ten van

A Vhr. 3. § 14. pont ja sze rint 4

Pénz ügyi terv 20

Az ügy fél pénz ügyi ter vé nek ko he ren -
ci á ja

Tár gyi esz kö zök nö vek mé nye 2

Sa ját tõke po zi tív vál to zá sa a be ru há -
zás idõ tar ta ma alatt

1

Sa ját tõke po zi tív vál to zá sa a mû köd -
te té si idõ szak alatt

2 

Vál la lat ér té ke lés Az ügy fél pénz ügyi táb lá já ban fel tün te tett bá zis ada ta i nak össze ve té se
re fe ren ciaada tok kal

Sa ját tõke ará nyos jö ve del me zõ ség 1

Esz köz ará nyos jö ve del me zõ ség 1

Kész le tek for gá si se bes sé ge 1

Egy fõre jutó brut tó hoz zá adott ér ték 1

Ela dó so dott sá gi mu ta tó 1

Lik vi di tá si mu ta tó 1

Pénz ügyi terv va ló ság tar ta lom vizs -
gálata

Pénz ügyi táb la ada ta i nak re fe ren ciaada tok kal tör té nõ össze ve té se
a  mûködtetés alatt

Esz köz ará nyos jö ve del me zõ ség 1

Kész le tek for gá si se bes sé ge 1

Egy fõre jutó brut tó hoz zá adott ér ték 1

Lik vi di tá si mu ta tó 1
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés mód ja (El len õr zés mód ja) Ér té ke lés hez ren del he tõ ma xi má lis pont szám

Pénz ügyi terv üze mel te té si-ha té kony -
sá gi vizs gá la ta 

Ha a ké rel me zõ a be nyúj tást kö ve tõ
há rom év ben re a li zált ár be vé te lé ben,
a bá zis év hez ké pest a nö vek mé nyek
össze ge el éri a tá mo ga tás 1-sze re sét,
ak kor 1 pont, ha az 1,2-sze re sét,
 akkor 2 pont

2

Ha a ké rel me zõ ár be vé tel ará nyos
adó zás elõt ti ered mé nye a be nyúj tás
évé tõl szá mí tott 4. évre néz ve a bá zis
év hez ké pest 10%-nál ki sebb mér ték -
ben bõ vül, ak kor 1 pont, ha 10 és
20% kö zött, ak kor 2 pont, ha több,
mint 20%-kal, ak kor 3 pont

3

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes sze mély   

A He lyi, il let ve Me gyei Ci gány Ki -
sebb sé gi Ön kor mány zat vagy Or szá -
gos Ci gány Ön kor mány zat
nyi lat ko za ta ar ról, hogy tá mo gat ja a
be ru há zást

Nyi lat ko zat 3

Nõk fog lal koz ta tá sa

A fog lal koz ta tot tak szá má nak több,
mint 50%-a nõ

Nyi lat ko zat 3

A fog lal koz ta tot tak szá má nak
20–50%-a nõ

Nyi lat ko zat 2

A fog lal koz ta tot tak szá má nak ke ve -
sebb, mint 20%-a (de leg alább 1 fõ)
nõ

Nyi lat ko zat 1

Csök kent mun ka ké pes sé gû fog lal koz -
ta tá sa

Nyi lat ko zat 2

Ha az ügy fél ter mé sze tes sze mély  

Az ügy fél nõ 3

Az ügy fél roma szár ma zá sú Nyi lat ko zat 3

Az ügy fél csök kent mun ka ké pes sé gû Nyi lat ko zat 2

Össze sen: max. 40

ÜZLETI TERV PONTOZÁSA

Ér ték ha tár tól füg get le nül be nyúj tá sa kö te le zõ

Üz le ti terv A pro jekt vég re haj tá sát kö ve tõ en a
vál lal ko zás ter mék ská lá já nak elõ ál lí -
tá sá hoz szük sé ges me zõ gaz da sá gi
alap anyag hát tér be mu ta tá sa (az ér té -
ke sí tés ár be vé te lé nek ana li ti kus táb lá -
já val össz hang ban), a me zõ gaz da sá gi
ter me lõk pi a ci hely ze té nek ja ví tá sa

9

A pro jekt vég re haj tá sá nak ered mé -
nye ként a vál lal ko zás ter mék szer ke zet 
vál to zá sá nak be mu ta tá sa (az ér té ke sí -
tés ár be vé te lé nek ana li ti kus táb lá já val 
össz hang ban), a fel ve võ pi a cok be mu -
ta tá sa

9
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés mód ja (El len õr zés mód ja) Ér té ke lés hez ren del he tõ ma xi má lis pont szám

A pro jekt mû sza ki tar tal ma, mû sza ki
újí tá sok be mu ta tá sa, a pro jekt te vé -
keny sé gei

4

A vál lal ko zás hu mán inf ra struk tú rá ja
és fej lesz tés

4

Vál lal ko zás mi nõ ség po li ti ká ja, cél ki -
tû zé sei, a pro jekt ha tá sa a vál lal ko zás
ál tal elõ ál lí tott ter mé kek mi nõ sé gé re

7

Vál lal ko zás kör nye zet po li ti ká ja, cél -
ki tû zé sei, a pro jekt ha tá sa a kör nye -
zet ter he lés csök ken té sé re

7

Össze sen: max. 40

Mind össze sen: max. 100

Kom mu ni ká ci ós terv +5

A vál lal ko zás tár sa dal mi fe le lõs ség -
vál la lá sa

+5

3. szá mú mel lék let a 47/2008. (IV. 17.) FVM ren de let hez

A 3. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti cél te rü let ese té ben tá mo gat ha tó te vé keny sé gek

01 Nö vény ter mesz tés, ál lat te nyész tés, vad gaz dál ko dás és kap cso ló dó szol gál ta tá sok
01.1 Nem éve lõ nö vény ter mesz té se

01.11 Ga bo na fé le (ki vé ve: rizs), hü ve lyes nö vény, ola jos mag ter mesz té se
01.12 Rizs ter mesz tés
01.13 Zöld ség fé le, dinnye, gyö kér-, gu mós nö vény ter mesz té se
01.19 Egyéb, nem éve lõ nö vény ter mesz té se

01.2 Éve lõ nö vény ter mesz té se
01.21 Szõ lõ ter mesz tés
01.24 Al ma ter mé sû, csont hé jas ter mesz té se
01.25 Egyéb gyü mölcs, hé jas ter mé sû ter mesz té se
01.26 Olaj tar tal mú gyü mölcs ter mesz té se
01.27 Ital gyár tá si nö vény ter mesz té se
01.28 Fû szer-, aro ma-, nar ko ti kus, gyógy nö vény ter mesz té se
01.29 Egyéb éve lõ nö vény ter mesz té se

01.4 Ál lat te nyész tés
01.41 Tej hasz nú szar vas mar ha te nyész té se
01.42 Egyéb szar vas mar ha te nyész té se
01.45 Juh, kecs ke te nyész té se
01.46 Ser tés te nyész tés
01.47 Ba rom fi te nyész tés
01.49 Egyéb ál lat te nyész té se 
    Ezen be lül ki zá ró lag strucc, emu, nyúl és méh tar tás

01.5 Ve gyes gaz dál ko dás
01.50 Ve gyes gaz dál ko dás

01.6 Me zõ gaz da sá gi, be ta ka rí tást kö ve tõ szol gál ta tás
01.61 Nö vény ter mesz té si szol gál ta tás
01.62 Ál lat te nyész té si szol gál ta tás
01.63 Be ta ka rí tást kö ve tõ szol gál ta tás

01.7 Vad gaz dál ko dás, vad gaz dál ko dá si szol gál ta tás
01.70 Vad gaz dál ko dás, vad gaz dál ko dá si szol gál ta tás
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10 Élel mi szer gyár tás
10.1 Hús fel dol go zás, -tar tó sí tás, hús ké szít mény gyár tá sa

10.11 Hús fel dol go zás, -tar tó sí tás
10.12 Ba rom fi hús fel dol go zá sa, tar tó sí tá sa
10.13 Hús-, ba rom fi hús-ké szít mény gyár tá sa

10.3 Gyü mölcs-, zöld ség fel dol go zás, -tar tó sí tás
10.31 Bur go nya fel dol go zás, -tar tó sí tás
10.32 Gyü mölcs-, zöld ség lé gyár tá sa
10.39 Egyéb gyü mölcs-, zöld ség fel dol go zás, -tar tó sí tás

10.4 Nö vé nyi, ál la ti olaj gyár tá sa
10.41 Olaj gyár tá sa

10.5 Tej fel dol go zás
10.51 Tej ter mék gyár tá sa

10.6 Ma lom ipa ri ter mék, ke mé nyí tõ gyár tá sa
10.61 Ma lom ipa ri ter mék gyár tá sa

10.8 Egyéb élel mi szer gyár tá sa
10.84 Fû szer, étel íze sí tõ gyár tá sa
10.85 Kész étel gyár tá sa
10.86 Ho mo ge ni zált, di é tás étel gyár tá sa
10.89 M.n.s. egyéb élel mi szer gyár tá sa

10.9 Ta kar mány gyár tá sa
10.91 Ha szon ál lat-ele del gyár tá sa

11 Ital gyár tás
11.0 Ital gyár tás

11.01 Desz til lált sze szes ital gyár tá sa
    Ezen be lül ki zá ró lag gyü mölcs és szõ lõ tör köly pá lin ka
11.02 Szõ lõ bor ter me lé se
11.03 Gyü mölcs bor ter me lé se

4. szá mú mel lék let a 47/2008. (IV. 17.) FVM ren de let hez

A vá gó pont meg ha tá ro zá sa

A vá gó pont:

1. Olyan lé te sít mény, ahol az aláb bi ak ban fel so rolt ál lat fa jok ból a hoz zá juk ren delt ka pa ci tás mér té ké ig vá gá si
 tevékenységet foly tat nak az ál lat fa jok vá gá sá nak idõ be ni el kü lö ní té se mel lett:

a) ser tés, juh, kecs ke na pon ta 15 db,
b) szar vas mar ha na pon ta 4 db,
c) ezek bár mi lyen kom bi ná ci ó ja nem le het több, mint na pon ta 2,5 ál lat egy ség.

2. Vál lal ja, hogy idõ sza ko san vagy kis mennyi ség ben az 50 km-es kör ze ten be lül rõl szár ma zó kis ter me lõ ál tal vá gás ra 
szánt, az 1. pont ban fel so rolt ál lat fa jo kat is le vág.

3. Olyan en ge dé lye zett vá gó híd ként nyil ván tar tott lé te sít mény, amely a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
(MgSzH) ál tal en ge dé lye zett, az aláb bi ak ban fel so rolt könnyí té sek fi gye lem be vé te lé vel meg fe lel a 853/2004/EK ren de -
let ben (a to váb bi ak ban: Ren de let) fog lalt elõ írá sok nak:

a) a Ren de let III. mel lék le te I. sza ka sza II. fe je ze té nek (1) be kez dés a) pont já val össz hang ban kis mé re tû, ke vés
 állatot vágó vá gó hi dak ese té ben ele gen dõ le het a fe dett ka rám, me lyek ki ala kí tá sá nál fi gye lem be kell ven ni a vo nat ko zó
jár vány ta ni és ál lat vé del mi szem pon to kat. Az ante mor tem vizs gá la tot a vá gó hely tõl 50 km-es kör ze ten be lül el he lyez -
ke dõ gaz da ság ban el vé gez he ti az ál lat or vos;

b) a Ren de let III. mel lék let, I. sza kasz II. fe je zet (2) be kez dés a) pont já val és III. fe je zet 3. pont já val össz hang ban
ugyan azon üzem rész idõ be li el kü lö ní tés sel hasz ná la ta en ge dé lyez he tõ, ha az bi zo nyí tot tan és iga zol tan a te vé keny sé gek
kö zött ta ka rít va és fer tõt le nít ve volt;
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c) a Ren de let III. mel lék le te I. sza ka sza II. fe je ze té nek 3. pont já val össz hang ban ki sebb he lye ken ele gen dõ annyi kés,
esz köz csí rát la ní tá sa, ste ri li zá lá sa egyet len mû ve let ben, ami biz to sít ja, hogy a vá gá si mû ve le tek so rán ele gen dõ tisz ta
esz köz áll ren del ke zés re;

d) a Ren de let III. mel lék le te I. sza ka sza VII. fe je ze té nek 3. pont já val össz hang ban ele gen dõ egy ki sebb hûtõhelyi -
séget biz to sí ta ni, és nem szük sé ges min den húst le hû te ni, ha más hol ez biz to sít ha tó, pl. kis ter me lõi elõ ál lí tás, ke res ke -
del mi he lyen tör té nõ élel mi szer-elõ ál lí tás.

4. Az 1–3. pon tok ban fog lal tak egy ide jû tel je sü lé se ese tén mi nõ sül egy lé te sít mény vá gó pont nak és e pon to kat
az MgSzH kö te les az en ge dé lye zé si el já rás so rán fi gye lem be ven ni.

5. szá mú mel lék let a 47/2008. (IV. 17.) FVM ren de let hez

A 3. § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti cél te rü let ese té ben tá mo gat ha tó termékek

KN-kód Meg ne ve zés

2. áru cso port: Élel me zé si cél ra al kal mas hús, vá gá si mel lék ter mék és bel sõ ség

02011000 Szar vas mar ha egész ben vagy fél ben, fris sen vagy hût ve

02012020 Szar vas mar ha „kom pen zált” ne gye dek csont tal, fris sen vagy hût ve

02012030 Szar vas mar ha elül sõ ne gyed csont tal, fris sen vagy hût ve

02012050 Szar vas mar ha há tul só ne gyed csont tal, fris sen vagy hût ve

02012090 Más szar vas mar ha hús csont tal, fris sen vagy hût ve (kiv. egész ben vagy fél ben, a „kom pen zált” ne gye det
és az elül sõ vagy há tul só ne gye det)

02013000 Szar vas mar ha da ra bol va, csont nél kül, fris sen vagy hût ve

02021000 Szar vas mar ha egész ben vagy fél ben, fa gyaszt va

02022010 Szar vas mar ha „kom pen zált” ne gye dek csont tal, fa gyaszt va

02022030 Szar vas mar ha elül sõ ne gyed egy ben vagy da ra bol va, csont tal, fa gyaszt va

02022050 Szar vas mar ha há tul só ne gyed egy ben vagy da ra bol va, csont tal, fa gyaszt va

02022090 Más szar vas mar ha hús csont tal, fa gyaszt va (kiv. a „kom pen zált” ne gye det és az elül sõ vagy há tul só ne gye det)

02023010 Szar vas mar ha elül sõ ne gye dek, egy ben vagy leg fel jebb öt rész re vág va, min den ne gyed kü lön cso ma gol va,
fa gyaszt va

02023050 Szar vas mar ha-la poc ka és -szegy, csont nél kül, fa gyaszt va

02023090 Más szar vas mar ha más húsa csont nél kül, fa gyaszt va

02031110 Házi ser tés egész ben vagy fél ben, fris sen vagy hût ve

02031190 Más, nem há zi a sí tott ser tés egész ben vagy fél ben, fris sen vagy hût ve

02031211 Házi ser tés comb ja és en nek ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02031219 Házi ser tés la poc ká ja és en nek ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02031290 Más, nem há zi a sí tott ser tés comb ja, la poc ká ja és ezek ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02031911 Házi ser tés elül sõ ré szei csont tal, fris sen vagy hût ve

02031913 Házi ser tés bõl tar ja, ka raj és ezek ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02031915 Házi ser tés hasi ré sze és en nek ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02031955 Házi ser tés ré szei csont nél kül, fris sen vagy hût ve (kiv. az elül sõ ré sze ket, a tar ját, a ka rajt, va la mint a hasi
ré sze ket és en nek ré sze it)

02031959 Más házi ser tés ré szei csont tal, fris sen vagy hût ve (kiv. egész ben és fél ben, az elül sõ ré sze ket, a tar ját, a ka rajt,
va la mint a hasi ré sze ket és en nek ré sze it)

02031990 Más, nem há zi a sí tott ser tés húsa csont nél kül, fris sen vagy hût ve (kiv. egész ben vagy fél ben, com bot, la poc kát
és ezek ré sze it)

02032110 Házi ser tés egész ben vagy fél ben, fa gyaszt va

02032190 Más, nem há zi a sí tott ser tés egész ben vagy fél ben, fa gyaszt va

02032211 Házi ser tés comb ja és en nek ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02032219 Házi ser tés la poc ká ja és en nek ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02032290 Más, nem há zi a sí tott ser tés comb ja, la poc ká ja és ezek ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02032911 Házi ser tés elül sõ ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02032913 Házi ser tés bõl tar ja, ka raj és ezek ré szei, csont tal, fa gyaszt va
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02032915 Házi ser tés hasi ré sze és en nek ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02032955 Házi ser tés más ré szei csont nél kül, fa gyaszt va (kiv. a com bot, a la poc kát, a ka rajt, a tar ját, az elül sõ ré sze ket
és a hasi részt, va la mint ezek ré sze it)

02032959 Más házi ser tés más ré szei csont tal, fa gyaszt va (kiv. a com bot, a la poc kát, a ka rajt, a tar ját, az elül sõ ré sze ket
és a hasi részt, va la mint mind ezek ré sze it)

02032990 Más, nem há zi a sí tott ser tés ré szei fa gyaszt va (kiv. egész ben vagy fél ben a com bot, a la poc kát és ezek ré sze it)

02041000 Bá rány egész ben vagy fél ben, fris sen vagy hût ve

02042100 Juh egész ben vagy fél ben, fris sen vagy hût ve (kiv. a bá rányt)

02042210 Juh rö vid elül sõ ne gyed csont tal, fris sen vagy hût ve

02042230 Juh bél szín és/vagy bes tend, csont tal, fris sen vagy hût ve

02042250 Juh láb csont tal, fris sen vagy hût ve

02042290 Más juh hús (kiv. a bá rány hús) csont tal, fris sen vagy hût ve (kiv. egész ben vagy fél ben, a rö vid elül sõ ne gye det,
a bél színt és/vagy bes ten det és a lá bat)

02042300 Juh da ra bol va, csont nél kül, fris sen vagy hût ve (kiv. a bá rányt)

02043000 Bá rány egész ben vagy fél ben, fa gyaszt va

02044100 Juh egész ben vagy fél ben, fa gyaszt va (kiv. a bá rányt)

02044210 Juh rö vid elül sõ ne gyed csont tal, fa gyaszt va

02044230 Juh bél szín és/vagy bes tend, csont tal, fa gyaszt va

02044250 Juh láb csont tal, fa gyaszt va

02044290 Más juh hús csont tal, fa gyaszt va (kiv. egész ben vagy fél ben, a rö vid elül sõ ne gye det, a bél színt és/vagy bes ten det
és a lá bat)

02044310 Bá rány da ra bol va, csont nél kül, fa gyaszt va

02044390 Más juh da ra bol va, csont nél kül, fa gyaszt va (kiv. a bá rányt)

02045011 Kecs ke egész ben vagy fél ben, fris sen vagy hût ve

02045013 Kecs ke rö vid elül sõ ne gyed, fris sen vagy hût ve

02045015 Kecs ke bél szín és/vagy bes tend, fris sen vagy hût ve

02045019 Kecs ke láb, fris sen vagy hût ve

02045031 Kecs ke hús csont tal, da ra bol va, fris sen vagy hût ve (kiv. a rö vid elül sõ ne gye det, a bél színt és/vagy bes ten det
és a lá bat)

02045039 Kecs ke hús csont nél kül, da ra bol va, fris sen vagy hût ve (kiv. a rö vid elül sõ ne gye det, a bél színt és/vagy bes ten det
és a lá bat)

02045051 Kecs ke egész ben vagy fél ben, fa gyaszt va

02045053 Kecs ke rö vid elül sõ ne gyed, fa gyaszt va

02045055 Kecs ke bél szín és/vagy bes tend, fa gyaszt va

02045059 Kecs ke láb, fa gyaszt va

02045071 Kecs ke hús csont tal, da ra bol va, fa gyaszt va (kiv. a rö vid elül sõ ne gye det, a bél színt és/vagy bes ten det és a lá bat)

02045079 Kecs ke hús csont nél kül, da ra bol va, fa gyaszt va (kiv. a rö vid elül sõ ne gye det, a bél színt és/vagy bes ten det
és a lá bat)

02061095 Szar vas mar ha fé lék so vány és zsí ros da ga dó ja, fris sen vagy hût ve, nem gyó gyá sza ti ter mé kek gyár tá sá hoz

02061098 Szar vas mar ha fé lék vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge fris sen vagy hût ve, nem gyó gyá sza ti ter mé kek
gyár tá sá hoz,  a zsí ros és so vány da ga dó ki vé te lé vel

02062100 Szar vas mar ha fé lék élel me zé si cél ra al kal mas nyel ve, fa gyaszt va

02062200 Szar vas mar ha fé lék élel me zé si cél ra al kal mas mája, fa gyaszt va

02062991 Szar vas mar ha fé lék so vány és zsí ros da ga dó ja, nem gyó gyá sza ti ter mé kek gyár tá sá hoz, fa gyaszt va

02062999 Más szar vas mar ha fé lék vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, nem gyó gyá sza ti ter mé kek gyár tá sá hoz, fa gyaszt va
(kiv. a nyelv, a máj, va la mint a so vány és zsí ros da ga dó)

02063000 Ser tés élel me zé si cél ra al kal mas vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, fris sen vagy hût ve

02064100 Ser tés máj élel me zé si cél ra, fa gyaszt va

02064900 Vá gá si mel lék ter mék és bel sõ ség ser tés bõl, fa gyaszt va (kiv. máj)

02068010 Vá gá si mel lék ter mék és bel sõ ség, fris sen vagy hût ve (kiv. a szar vas mar ha fé lék bõl és a ser tés bõl szár ma zót,
gyó gyá sza ti ter mé kek gyár tá sá hoz)

02068099 Juh, kecs ke vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, nem gyó gyá sza ti ter mé kek gyár tá sá hoz, fris sen vagy hût ve
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02069010 Vá gá si mel lék ter mék és bel sõ ség, fa gyaszt va (kiv. a szar vas mar ha fé lék bõl és a ser tés bõl szár ma zót, gyó gyá sza ti
ter mé kek gyár tá sá hoz)

02069099 Juh, kecs ke vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, nem gyó gyá sza ti ter mé kek gyár tá sá hoz, fa gyaszt va

02071110 Ún. „83%-os csir ke”, fris sen vagy hût ve

02071130 Ún. „70%-os csir ke”, fris sen vagy hût ve

02071190 Ún. „65%-os csir ke”, fris sen, hût ve

02071210 Ún. „70%-os csir ke”, fa gyaszt va

02071290 Ún. „65%-os csir ke”, fa gyaszt va

02071310 Csir ke da ra bok csont nél kül, fris sen vagy hût ve

02071320 Csir ke da ra bok, fe lez ve és ne gyed el ve, csont tal, fris sen, hût ve

02071330 Csir ke szárny egész ben, szárny vég gel vagy anél kül, csont tal, fris sen vagy hût ve

02071340 Csir ke hát és -nyak, egy ben vagy kü lön, far és szárny vég, csont tal, fris sen vagy hût ve

02071350 Csir ke mell és ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02071360 Csir ke láb és ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02071370 Csir ke da ra bok csont tal, fris sen vagy hût ve (kiv. a fe le zett vagy ne gye delt ál la tot, to váb bá a szár nyat, há tat,
nya kat, fart, szárny vé get, mel let és lá bat)

02071391 Csir ke máj, fris sen vagy hût ve

02071399 Más csir ke vá gá si mel lék ter mé kek és bel sõ sé gek, fris sen vagy hût ve, (kiv. a máj)

02071410 Csir ke da ra bok csont nél kül, fa gyaszt va

02071420 Csir ke da ra bok, fe lez ve és ne gyed el ve, csont tal, fa gyaszt va

02071430 Csir ke szárny egész ben, szárny vég gel vagy anél kül, csont tal, fa gyaszt va

02071440 Csir ke hát és -nyak, egy ben vagy kü lön, far és szárny vég, csont tal, fa gyaszt va

02071450 Csir ke mell és ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02071460 Csir ke láb és ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02071470 Csir ke da ra bok csont tal, fa gyaszt va (kiv. a fe le zett vagy ne gye delt ál la tot, to váb bá a szár nyat, há tat, nya kat, fart,
szárny vé get, mel let és lá bat)

02071491 Csir ke máj, fa gyaszt va

02071499 Más csir ke vá gá si mel lék ter mé kek és bel sõ sé gek, fa gyaszt va (kiv. a máj)

02072410 Ún. „80%-os puly ka”, fris sen vagy hût ve

02072490 Ún. „73%-os puly ka”, fris sen vagy hût ve

02072510 Ún. „80%-os puly ka”, fa gyaszt va

02072590 Ún. „73%-os puly ka”, fa gyaszt va

02072610 Puly ka da ra bok, csont nél kül, fris sen vagy hût ve

02072620 Puly ka da ra bok, csont tal, fe lez ve és ne gyed el ve, fris sen vagy hût ve

02072630 Puly ka szárny egész ben, szárny vég gel vagy anél kül, csont tal, fris sen vagy hût ve

02072640 Puly ka hát és -nyak, egy ben vagy kü lön, far és szárny vég, csont tal, fris sen vagy hût ve

02072650 Puly ka mell és ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02072660 Puly ka al só comb és ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02072670 Puly ka fel sõ comb és ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02072680 Puly ka hús da ra bok, csont tal, fris sen vagy hût ve (kiv. a fe le zett vagy ne gye delt ál la tot, to váb bá a szár nyat, há tat,
nya kat, fart, szárny vé get, mel let és lá bat)

02072691 Puly ka máj, fris sen vagy hût ve

02072699 Más puly ka vá gá si mel lék ter mé kek és bel sõ sé gek, fris sen vagy hût ve (kiv. a máj)

02072710 Puly ka da ra bok, csont nél kül, fa gyaszt va

02072720 Puly ka da ra bok, csont tal, fe lez ve és ne gyed el ve, fa gyaszt va

02072730 Puly ka szárny egész ben, szárny vég gel vagy anél kül, csont tal, fa gyaszt va

02072740 Puly ka hát és -nyak, egy ben vagy kü lön, far és szárny vég, csont tal, fa gyaszt va

02072750 Puly ka mell és ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02072760 Puly ka comb és ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02072770 Puly ka láb és ré szei, csont tal, fa gyaszt va (kiv. a puly ka com bot és ré sze it)

02072780 Puly ka da ra bok, csont tal, fa gyaszt va (kiv. a fe le zett vagy ne gye delt ál la tot, to váb bá a szár nyat, há tat, nya kat, fart,
szárny vé get, mel let, com bot és lá bat)
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02072791 Puly ka máj, fa gyaszt va

02072799 Más puly ka vá gá si mel lék ter mé kek és bel sõ sé gek, fa gyaszt va (kiv. a máj)

02073211 Ún. „85%-os ka csa”, fris sen vagy hût ve

02073215 Ún. „70%-os ka csa”, fris sen vagy hût ve

02073219 Ún. „63%-os ka csa”, fris sen vagy hût ve

02073251 Ún. „82%-os liba”, fris sen vagy hût ve

02073259 Ún. „75%-os liba”, fris sen vagy hût ve

02073290 Gyöngy tyúk, nem da ra bol va, fris sen vagy hût ve

02073311 Ún. „70%-os ka csa”, fa gyaszt va

02073319 Ún. „63%-os ka csa”, fa gyaszt va

02073351 Ún. „82%-os liba”, fa gyaszt va

02073359 Ún. „75%-os liba”, fa gyaszt va

02073390 Gyöngy tyúk, nem da ra bol va, fa gyaszt va

02073410 Hí zott li ba máj fris sen vagy hût ve

02073490 Hí zott ka csa máj fris sen vagy hût ve

02073511 Li ba da ra bok csont nél kül, fris sen vagy hût ve

02073515 Ka csa- és gyöngy tyúk da ra bok csont nél kül, fris sen vagy hût ve

02073521 Ka csa fe lez ve és ne gyed el ve, csont tal, fris sen vagy hût ve

02073523 Liba fe lez ve és ne gyed el ve, csont tal, fris sen vagy hût ve

02073525 Gyöngy tyúk fe lez ve és ne gyed el ve, csont tal, fris sen vagy hût ve

02073531 Ka csa-, li ba- és gyöngy tyúk szárny egész ben, szárny vég gel vagy anél kül, csont tal, fris sen vagy hût ve

02073541 Ka csa-, li ba- és gyöngy tyúk hát, -nyak, egy ben vagy kü lön, far és szárny vég, csont tal, fris sen vagy hût ve

02073551 Li ba mell és ré szei, fris sen vagy hût ve

02073553 Ka csa- és gyöngy tyúk mell és ré szei, fris sen vagy hût ve

02073561 Li ba láb és ré szei, fris sen vagy hût ve

02073563 Ka csa- és gyöngy tyúk láb és ré szei, fris sen vagy hût ve

02073571 Li ba- és ka csa ka bát, fris sen vagy hût ve

02073579 Más ka csa-, li ba- és gyöngy tyúk da ra bok, csont tal, fris sen vagy hût ve (kiv. a fe le zett vagy ne gye delt ál la tot,
va la mint a szár nyat, há tat, nya kat, fart, szárny vé get, mel let, lá bat és a li ba- vagy ka csa ka bá tot)

02073591 Ka csa, liba és gyöngy tyúk mája, fris sen vagy hût ve (kiv. a hí zott ka csa- és li ba má jat)

02073599 Más ka csa, liba és gyöngy tyúk vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, fris sen vagy hût ve (kiv. a máj)

02073611 Li ba da ra bok csont nél kül, fa gyaszt va

02073615 Ka csa- és gyöngy tyúk da ra bok csont nél kül, fa gyaszt va

02073621 Ka csa fe lez ve és ne gyed el ve, csont tal, fa gyaszt va

02073623 Liba fe lez ve és ne gyed el ve, csont tal, fa gyaszt va

02073625 Gyöngy tyúk fe lez ve és ne gyed el ve, csont tal, fa gyaszt va

02073631 Ka csa, liba és gyöngy tyúk szár nya egész ben, szárny vég gel vagy anél kül, csont tal, fa gyaszt va

02073641 Ka csa, liba és gyöngy tyúk háta és nya ka, egy ben vagy kü lön, far és szárny vég, csont tal, fa gyaszt va

02073651 Li ba mell és ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02073653 Ka csa- és gyöngy tyúk mell és ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02073661 Li ba láb és ré szei, fa gyaszt va

02073663 Ka csa- és gyöngy tyúk láb és ré szei, fa gyaszt va

02073671 Li ba- vagy ka csa ka bát, fa gyaszt va

02073679 Más ka csa-, li ba- és gyöngy tyúk da ra bok, csont tal, fa gyaszt va (kiv. a fe le zett vagy ne gye delt ál la tot, va la mint
a szár nyat, há tat, nya kat, fart, szárny vé get, mel let, lá bat és a li ba- vagy ka csa ka bá tot)

02073681 Hí zott li ba máj, fa gyaszt va

02073685 Hí zott ka csa máj, fa gyaszt va

02073689 Más ka csa, liba és gyöngy tyúk mája, fa gyaszt va (kiv. a hí zott ka csa- és li ba má jat)

02073690 Más ka csa, liba és gyöngy tyúk vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, fa gyaszt va (kiv. a máj)

02081010 Há zi nyúl húsa, vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, fris sen, hût ve vagy fa gyaszt va

02081090 Más, pl. üre gi vagy me zei nyúl húsa, vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, fris sen, hût ve vagy fa gyaszt va
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02083000 Fõ em lõs húsa, vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge fris sen, hût ve vagy fa gyaszt va

02089010 Há zi ga lamb húsa, vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, fris sen, hût ve vagy fa gyaszt va

02089030 Más vad húsa, vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, fris sen, hût ve vagy fa gyaszt va (kiv. az üre gi vagy me zei
nyu lat)

02089095 Más ál la ti hús, vá gá si mel lék ter mék, bel sõ ség fris sen, hût ve vagy fa gyaszt va

02101111 Házi ser tés son ká ja csont tal és en nek ré szei, sóz va vagy sós lé ben tar tó sít va

02101119 Házi ser tés la poc ká ja csont tal és en nek ré szei, sóz va vagy sós lé ben tar tó sít va

02101131 Házi ser tés son ká ja csont tal és en nek ré szei, szá rít va vagy füs töl ve

02101139 Házi ser tés la poc ká ja csont tal és en nek ré szei, szá rít va vagy füs töl ve

02101190 Más, nem há zi a sí tott ser tés son ká ja és la poc ká ja csont tal, va la mint ezek ré szei sóz va, sós lé ben tar tó sít va,
szá rít va vagy füs töl ve

02101211 Házi ser tés ol da la sa és da ga dó ja, va la mint ezek ré szei sóz va vagy sós lé ben tar tó sít va

02101219 Házi ser tés ol da la sa és da ga dó ja, va la mint ezek ré szei szá rít va vagy füs töl ve

02101290 Más, nem há zi a sí tott ser tés ol da la sa és da ga dó ja, va la mint ezek ré szei sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy
füs töl ve

02101910 Házi ser tés sza lon nás ol dal vagy spen cer, sóz va vagy sós lé ben tar tó sít va

02101920 Házi ser tés há rom ne gyed ol dal és kö zép test, sóz va vagy sós lé ben tar tó sít va

02101930 Házi ser tés elül sõ ré szei sóz va vagy sós lé ben tar tó sít va

02101940 Házi ser tés tar ja és ka raj, va la mint ezek ré szei, sóz va vagy sós lé ben tar tó sít va

02101950 Más egyéb ser tés hús sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve (kiv. a son kát, a la poc kát, az ol da last
csont tal, a da ga dót, és ezek ré sze it, a sza lon nás ol dalt, a há rom ne gyed ol dalt, a kö zép tes tet, az elül sõ ré sze ket,
a tar ját és a ka rajt)

02101960 Házi ser tés elül sõ ré szei szá rít va vagy füs töl ve

02101970 Házi ser tés tar ja és ka raj, va la mint ezek ré szei szá rít va vagy füs töl ve

02101981 Házi ser tés húsa csont nél kül, szá rít va vagy füs töl ve (kiv. az elül sõ ré sze ket, a tar ját, a ka rajt, az ol da last,
a da ga dót, a son kát és a la poc kát és mind ezek ré sze it)

02101989 Más házi ser tés húsa csont tal, szá rít va vagy füs töl ve (kiv. az elül sõ ré sze ket, a tar ját, a ka rajt, az ol da last,
a da ga dót, a son kát és a la poc kát és mind ezek ré sze it)

02101990 Más nem házi ser tés csül ke sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve (kiv. az elül sõ ré sze ket, a tar ját,
a ka rajt, az ol da last, a da ga dót, a son kát és a la poc kát és mind ezek ré sze it)

02102010 Szar vas mar ha fé lék húsa csont tal, sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve

02102090 Szar vas mar ha fé lék húsa csont nél kül, sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve

02109100 Fõ em lõs húsa, vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve; élel me zé si
cél ra al kal mas liszt és õr le mény

02109921 Juh- és kecs ke hús csont tal, sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve

02109929 Juh- és kecs ke hús csont nél kül, sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve

02109939 Más hús sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve (kiv. a ser tés, a szar vas mar ha fé le, a juh, a kecs ke,
a fõ em lõ sök, a rén szar vast, a bál na, del fin, bar na del fin, la man tin, du gong, hül lõk, és a só zott, sós lé ben tar tó sí tott 
és szá rí tott ló hús)

02109941 Házi ser tés mája sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve

02109949 Más házi ser tés vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve (kiv. a máj)

02109951 Szar vas mar ha fé lék so vány és zsí ros da ga dó ja sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve

02109959 Más szar vas mar ha fé lék vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve
(kiv. a so vány és zsí ros da ga dót)

02109960 Juh és kecs ke vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve

02109971 Hí zott li ba- vagy ka csa máj sóz va vagy sós lé ben tar tó sít va

02109979 Más ba rom fi máj sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve (kiv. hí zott li ba- vagy ka csa má jat)

02109980 Más vá gá si mel lék ter mék és bel sõ ség sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve (kiv. a ser tés bõl,
a szar vas mar há ból, a juh ból a kecs ké bõl, fõ em lõs bõl, a bál na, del fin, bar na del fin, la man tin, du gong, hül lõk,
szár ma zó kat, va la mint a ba rom fi má jat)
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4. áru cso port: Tejter mé kek, ma dár to jás, ter mé sze tes méz, má sutt nem em lí tett, élel me zé si cél ra al kal mas
ál la ti ere de tû élel mi szer

04011010 Tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, max. 1% zsír tar ta lom mal, max. 2 li te res ki sze re lés ben

04011090 Más, pl. tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, max. 1% zsír tar ta lom mal, 2 li te res ki sze re lés fe lett

04012011 Tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 1,1–3% zsír tar ta lom mal, max. 2 li te res ki sze re lés ben

04012019 Más, pl. tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 1,1–3% zsír tar ta lom mal, 2 li te res ki sze re lés fe lett

04012091 Tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 3,1–6% zsír tar ta lom mal, max. 2 li te res ki sze re lés ben

04012099 Más, pl. tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 3,1–6% zsír tar ta lom mal, 2 li te res ki sze re lés fe lett

04013011 Tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 6,1–21% zsír tar ta lom mal, max. 2 li te res ki sze re lés ben

04013019 Más, pl. tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 6,1–21% zsír tar ta lom mal, 2 li te res ki sze re lés fe lett

04013031 Tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 21,1–45% zsír tar ta lom mal, max. 2 li te res ki sze re lés ben

04013039 Más, pl. tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 21,1–45% zsír tar ta lom mal, 2 li te res ki sze re lés fe lett

04013091 Tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 45% zsír tar ta lom fe lett, max. 2 li te res ki sze re lés ben

04013099 Más, pl. tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 45% zsír tar ta lom fe lett, 2 li te res ki sze re lés fe lett

04021011 Tej-, tej szín por, -gra nu lá tum, max. 1,5% zsír tar ta lom mal, max. 2,5 kg ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04021019 Más, pl. tej-, tej szín por, -gra nu lá tum max. 1,5% zsír tar ta lom mal, 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04021091 Tej-, tej szín por, -gra nu lá tum, max. 1,5% zsír tar ta lom mal, max. 2,5 kg ki sze re lés ben, éde sít ve

04021099 Más, pl. tej-, tej szín por, -gra nu lá tum, max. 1,5% zsír tar ta lom mal, 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, éde sít ve

04022111 Tej-, tej szín por, -gra nu lá tum 1,6–27% zsír tar ta lom mal, max. 2,5 kg ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04022117 Tej-, tej szín por, -gra nu lá tum 1,6–11% zsír tar ta lom mal, 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04022119 Tej-, tej szín por, -gra nu lá tum 11,1–27% zsír tar ta lom mal, 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04022191 Tej-, tej szín por, -gra nu lá tum 27% zsír tar ta lom fe lett, max. 2,5 kg ki sze re lés ben

04022199 Más, pl. tej-, tej szín por, -gra nu lá tum 27% zsír tar ta lom fe lett, 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben

04022911 Spe ci á lis cse cse mõ tej, lég men te sen zárt, leg fel jebb 500 g net tó tö me gû tar tály ban, 10 tö meg szá za lé kot
meg ha la dó zsír tar ta lom mal, éde sít ve

04022915 Tej, tej szín por, -gra nu lá tum max. 27% zsír tar ta lom mal, max. 2,5 kg ki sze re lés ben, éde sít ve (kiv. spe ci á lis
cse cse mõ tej)

04022919 Más, pl. tej, tej szín por, -gra nu lá tum max. 27% zsír tar ta lom mal, 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, éde sít ve

04022991 Tej, tej szín por, -gra nu lá tum 27% zsír tar ta lom fe lett, max. 2,5 kg ki sze re lés ben, éde sít ve

04022999 Más, pl. tej, tej szín por, -gra nu lá tum 27% zsír tar ta lom mal, 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04029110 Sû rí tett tej, tej szín max. 8 tö meg% zsír tar ta lom mal, nem éde sít ve (ki vé ve szi lárd alak ban)

04029130 Sû rí tett tej, tej szín min. 8, de max. 10 tö meg% zsír tar ta lom mal, nem éde sít ve (ki vé ve szi lárd alak ban)

04029151 Sû rí tett tej, tej szín 10,1–45% zsír tar ta lom mal max. 2,5 kg ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04029159 Más, pl. sû rí tett tej, tej szín 10,1–45% zsír tar ta lom mal 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04029191 Sû rí tett tej, tej szín 45% zsír tar ta lom fe lett, max. 2,5 kg ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04029199 Más, pl. sû rí tett tej, tej szín 45% zsír tar ta lom fe lett 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04029910 Sû rí tett tej, tej szín max. 9,5% zsír tar ta lom mal, éde sít ve (ki vé ve szi lárd alak ban)

04029931 Sû rí tett tej, tej szín 9,6–45% zsír tar ta lom mal max. 2,5 kg ki sze re lés ben, éde sít ve

04029939 Más, pl. sû rí tett tej, tej szín 9,6–45% zsír tar ta lom mal 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, éde sít ve

04029991 Sû rí tett tej, tej szín 45% zsír tar ta lom fe lett, max. 2,5 kg ki sze re lés ben, éde sít ve

04029999 Más, pl. sû rí tett tej, tej szín 45% zsír tar ta lom fe lett 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, éde sít ve

04031011 Íze sí tés nél kü li jog hurt max. 3% zsír tar ta lom mal, nem éde sít ve

04031013 Íze sí tés nél kü li jog hurt 3,1–6% zsír tar ta lom mal, nem éde sít ve

04031019 Íze sí tés nél kü li jog hurt 6% zsír tar ta lom fe lett, nem éde sít ve

04031031 Íze sí tés nél kü li jog hurt max. 3% zsír tar ta lom mal, éde sít ve

04031033 Íze sí tés nél kü li jog hurt 3,1–6% zsír tar ta lom mal, éde sít ve

04031039 Íze sí tés nél kü li jog hurt 6% zsír tar ta lom fe lett, éde sít ve

04039011 Íze sí tés nél kü li író, aludt tej, tej föl, ke fir por alak ban, max. 1,5% zsír tar ta lom mal

04039013 Íze sí tés nél kü li író, aludt tej, tej föl, ke fir por alak ban, 1,6–27% zsír tar ta lom mal

04039019 Íze sí tés nél kü li író, aludt tej, tej föl, ke fir por alak ban, 27% zsír tar ta lom fe lett

04039031 Éde sít ve író, aludt tej, tej föl, ke fir por alak ban, max. 1,5% zsír tar ta lom mal

04039033 Éde sít ve író, aludt tej, tej föl, ke fir por alak ban, 1,6–27% zsír tar ta lom mal

04039039 Éde sít ve író, aludt tej, tej föl, ke fir por alak ban, 27% zsír tar ta lom fe lett
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04039051 Író, aludt tej, tej föl, ke fir íze sí tés nél kül max. 3% zsír tar ta lom mal

04039053 Író, aludt tej, tej föl, ke fir íze sí tés nél kül 3,1–6% zsír tar ta lom mal

04039059 Író, aludt tej, tej föl, ke fir íze sí tés nél kül 6% zsír tar ta lom fe lett

04039061 Éde sít ve író, aludt tej, tej föl, ke fir max. 3% zsír tar ta lom mal

04039063 Éde sít ve író, aludt tej, tej föl, ke fir 3,1–6% zsír tar ta lom mal

04039069 Éde sít ve író, aludt tej, tej föl, ke fir 6% zsír tar ta lom fe lett

04041002 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma max. 1,5%, nem éde sít ve

04041004 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma több mint 1,5%, de max. 27%, nem éde sít ve

04041006 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma több mint 27%, nem éde sít ve

04041012 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma max. 1,5%, nem éde sít ve

04041014 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma több mint 1,5%, de max. 27%, nem éde sít ve

04041016 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma több mint 27%, nem éde sít ve

04041026 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma max. 1,5%, éde sít ve

04041028 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma több mint 1,5%, de max. 27%, éde sít ve

04041032 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma több mint 27%, éde sít ve

04041034 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma max. 1,5%, éde sít ve

04041036 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma több mint 1,5%, de max. 27%, éde sít ve

04041038 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma több mint 27%, éde sít ve

04041048 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma max. 1,5%, nem éde sít ve

04041052 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma több mint 1,5%, de max. 27%, nem éde sít ve

04041054 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma több mint 27%, nem éde sít ve

04041056 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma max. 1,5%, nem éde sít ve

04041058 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma több mint 1,5%, de max. 27%, nem éde sít ve

04041062 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma több mint 27%, nem éde sít ve

04041072 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma max. 1,5%, éde sít ve

04041074 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma több mint 1,5%, de max. 27%, éde sít ve

04041076 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma több mint 27%, éde sít ve

04041078 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma max. 1,5%, éde sít ve

04041082 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma több mint 1,5%, de max. 27%, éde sít ve

04041084 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma több mint 27%, éde sít ve

04049021 Tej ké szít mény (kiv. az er jesz tett tej, a vaj, a sajt és a túró) nem éde sít ve, fe hér je tar tal ma max. 42, zsír tar tal ma
max. 1,5%

04049023 Tej ké szít mény (kiv. az er jesz tett tej, a vaj, a sajt és a túró) nem éde sít ve, fe hér je tar tal ma max. 42,
zsír tar tal ma 1,6–27%

04049029 Tej ké szít mény (kiv. az er jesz tett tej, a vaj, a sajt és a túró) nem éde sít ve, fe hér je tar tal ma max. 42,
zsír tar tal ma 27% fe lett

04049081 Tej ké szít mény (kiv. az er jesz tett tej, a vaj, a sajt és a túró) éde sít ve, fe hér je tar tal ma 42% fe lett, zsír tar tal ma
max. 1,5%

04049083 Tej ké szít mény (kiv. az er jesz tett tej, a vaj, a sajt és a túró) éde sít ve, fe hér je tar tal ma 42% fe lett,
zsír tar tal ma 1,6–27%

04049089 Tej ké szít mény (kiv. az er jesz tett tej, a vaj, a sajt és a túró) éde sít ve, fe hér je tar tal ma 42%, zsír tar tal ma 27% fe lett

04061020 Friss sajt és túró, max. 40% zsír tar ta lom mal

04061080 Friss sajt és túró, 40% zsír tar ta lom fe lett

04062010 Fö lö zött tej bõl ké szí tett, fi no man õrölt fû sze rek kel íze sí tett sajt (Gla rus herb, Schab zi ger), re szel ve vagy õröl ve

04062090 Más min den fé le re szelt vagy õrölt sajt (kiv. Gla rus herb, Schab zi ger) né ven is mert sajt

04063010 Emen tá li, gru y e re és ap pen zell sajt max. 56% zsír tar ta lom mal, a kis ke res ke del mi for ga lom szá má ra ki sze rel ve

04063031 Öm lesz tett sajt leg fel jebb 36% zsír tar ta lom mal és szá raz anyag ra szá mít va max. 48% zsír tar ta lom mal

04063039 Öm lesz tett sajt leg fel jebb 36% zsír tar ta lom mal és szá raz anyag ra jutó 48%-ot meg ha la dó zsír tar ta lom mal

04063090 Öm lesz tett sajt 36%-ot meg ha la dó zsír tar ta lom mal

04064010 Ro qu e fort sajt

04064050 Gor gon zo la sajt

04064090 Más kék ere ze tû sajt (kiv. Ro qu e fort és a Gor gon zo la)

04069001 Sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)
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04069013 Emen tá li sajt, ke ve sebb mint 45% zsír tar ta lom mal (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt
és a kék ere ze tû sajt)

04069015 Gru y e re, Sbrinz sajt, ke ve sebb mint 45% zsír tar ta lom mal (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett
sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069017 Berg ka se, Ap pen zell sajt, ke ve sebb mint 45% zsír tar ta lom mal (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt,
az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069018 Fro ma ge fri bo ur ge o is, va che rin mont d’or és tete de mo i ne sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt,
az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069019 Fö lö zött tej bõl ké szí tett, fi no man õrölt fû sze rek kel íze sí tett sajt, nem re szel ve, nem õröl ve

04069021 Ched dar sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069023 Edam sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069025 Til sit sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069027 But ter ka se sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069029 Kash ka val sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069032 Feta sajt (kiv. fel dol go zás ra)

04069035 Ke fa lo-tyri sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069037 Fin lan dia sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069039 Jarls berg sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069050 Sajt (kiv. a Feta) juh tej bõl, kecs ke-, vagy bi valy tej bõl, sós le ves tar tály ban, juh vagy kecs ke bõr ben

04069061 Gra na pa da no, par mi gi a no reg gi a no sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal és 47% víz tar ta lom mal) (kiv. friss sajt,
a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069063 Fi o re sar do, pe co ri no sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal és 47% víz tar ta lom mal) (kiv. friss sajt, a re szelt vagy
õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069069 Más sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal és 47% víz tar ta lom mal) (kiv. feta, gra na pa da no, par mi gi a no reg gi a no,
fi o re sar do és pe co ri no)

04069073 Pro vo lo ne sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint 47%, de leg fel jebb 72% víz tar ta lom mal) (kiv. friss
sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069075 Asi a go, ca ci o ca val lo, mon ta sio, ra gu sa no sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint 47%, de leg fel jebb
72% víz tar ta lom mal) (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069076 Dan bo, fon tal, fon ti na, fyn bo, ha var ti, ma ri bo, sam so sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint 47%, de
leg fel jebb 72% víz tar ta lom mal) (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069078 Go u da sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint 47%, de leg fel jebb 72% víz tar ta lom mal) (kiv. friss sajt, 
a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069079 Es rom, ita li co, kern hem, sa int-nec ta i re, sa int-pa u lin, ta leg gio sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint
47%, de leg fel jebb 72% víz tar ta lom mal) (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék
ere ze tû sajt)

04069081 Can tal, ches hi re, wens le y da le, lan cas hi re és ha son ló sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint 47%, de
leg fel jebb 72% víz tar ta lom mal) (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069082 Ca mem bert sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint 47%, de leg fel jebb 72% víz tar ta lom mal) (kiv. friss 
sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069084 Brie sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint 47%, de leg fel jebb 72% víz tar ta lom mal) (kiv. friss sajt,
a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069085 Ke fa log ra vi e ra, kas se ri sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint 47%, de leg fel jebb 72%
víz tar ta lom mal) (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069086 Sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint 47%, de leg fel jebb 72% víz tar ta lom mal)

04069087 Sajt, leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, víz tar ta lom 52%-ot meg ha la dó, de max. 62%

04069088 Sajt, leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, víz tar ta lom 62%-ot meg ha la dó, de max. 72%

04069093 Sajt, leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, víz tar ta lom 72%-ot meg ha la dó

04069099 Más, pl. sajt és túró, több mint 40% zsír tar ta lom mal, nem fel dol go zás ra

04081180 To jás sár gá ja szá rít va, em be ri fo gyasz tás ra al kal mas

04081981 Fo lyé kony to jás sár gá ja, em be ri fo gyasz tás ra al kal mas

04081989 To jás sár gá ja nem szá rít va, nem fo lyé kony ál la pot ban, em be ri fo gyasz tás ra al kal mas (pl. fa gyasz tott)

04089180 Más, pl. ma dár to jás héj nél kül, szá rít va, em be ri fo gyasz tás ra al kal mas

04089980 Más, pl. ma dár to jás héj nél kül, nem szá rít va, em be ri fo gyasz tás ra al kal mas

04090000 Ter mé sze tes méz
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7. áru cso port: Élel me zé si cél ra al kal mas zöld ség fé lék, gyö ke rek és gu mók

07101000 Bur go nya fa gyaszt va

07102100 Bor só (Pi sum sa ti vum) fa gyaszt va

07102200 Bab (Vig na spp., pha se o lus spp.) fa gyaszt va

07102900 Más, pl. disz nó bab, ló bab, já cint bab, csi cse ri bor só, len cse és guar mag fa gyaszt va

07103000 Pa raj, új-zé lan di pa raj és la bo da pa réj fa gyaszt va

07108051 Édes pap ri ka fa gyaszt va

07108059 Más a Cap si cum és a Pi men ta nem hez tar to zó nö vény (kiv. az édes pap ri kát) fa gyaszt va

07108061 Aga ri cus gom ba fa gyaszt va

07108069 Más ehe tõ gom ba fa gyaszt va (kiv. az Aga ri cus gom bát)

07108070 Pa ra di csom fa gyaszt va

07108080 Ar ti csó ka fa gyaszt va

07108085 Spár ga fa gyaszt va

07108095 Más zöld ség fa gyaszt va (kiv. bur go nya, hü ve lye sek, pa raj fé lék, cse me ge ku ko ri ca, olaj bo gyó, a Cap si cum
és Pi men ta nem hez tar to zó nö vé nyek, gom ba, pa ra di csom, ar ti csó ka és spár ga)

07109000 Zöld ség ke ve rék fa gyaszt va

07114000 Ubor ka és ap ró ubor ka ide ig le ne sen tar tó sít va

07115100 Az Aga ri cus nem hez tar to zó gom ba ide ig le ne sen tar tó sít va (pl. kén di oxid gáz zal, sós lé ben, ké nes víz ben
vagy más tar tó sí tó ol dat ban), de köz vet len fo gyasz tás ra nem al kal mas ál la pot ban

07115900 Más ehe tõ gom ba és szar vas gom ba ide ig le ne sen tar tó sít va (kén di oxid gáz zal, sós lé ben, ké nes víz ben vagy más
tar tó sí tó ol dat ban), de köz vet len fo gyasz tás ra nem al kal mas ál la pot ban (kiv. az Aga ri cus nem hez tar to zó gom ba)

07119010 A Cap si cum és a Pi men ta nemû nö vé nyek gyü möl cse ide ig le ne sen tar tó sít va (pl. kén di oxid gáz zal, sós lé ben,
ké nes víz ben vagy más tar tó sí tó ol dat ban), de köz vet len fo gyasz tás ra nem al kal mas ál la pot ban

07119050 Vö rös hagy ma ide ig le ne sen tar tó sít va (pl. kén di oxid gáz zal, sós lé ben, ké nes víz ben vagy más tar tó sí tó ol dat ban),
de köz vet len fo gyasz tás ra nem al kal mas ál la pot ban

07119080 Más zöld ség  ide ig le ne sen tar tó sít va (kén di oxid gáz zal, sós lé ben, ké nes víz ben vagy más tar tó sí tó ol dat ban),
de köz vet len fo gyasz tás ra nem al kal mas ál la pot ban

07119090 Zöld ség ke ve rék ide ig le ne sen tar tó sít va

07122000 Szá rí tott vö rös hagy ma egész ben, ap rít va, sze le tel ve, tör ve vagy po rít va, de to vább nem el ké szít ve

07123100 Szá rí tott Aga ri cus nem hez tar to zó ehe tõ gom ba egész ben, ap rít va, sze le tel ve, tör ve vagy po rít va, de to vább
nem el ké szít ve

07123200 Szá rí tott fa fül gom ba egész ben, ap rít va, sze le tel ve, tör ve vagy po rít va, de to vább nem el ké szít ve

07123300 Szá rí tott ko cso nyás gom ba egész ben, ap rít va, sze le tel ve, tör ve vagy po rít va, de to vább nem el ké szít ve

07123900 Más szá rí tott ehe tõ gom ba és szar vas gom ba egész ben, ap rít va, sze le tel ve, tör ve vagy po rít va, de to vább
nem el ké szít ve (kiv. Aga ri cus nem hez tar to zó ehe tõ gom ba, fa fül gom ba és a ko cso nyás gom ba)

07129005 Szá rí tott bur go nya vág va, sze le tel ve is

07129030 Szá rí tott pa ra di csom

07129050 Szá rí tott sár ga ré pa

07129090 Más szá rí tott zöld ség (kiv. vö rös hagy ma, gom ba, bur go nya, cse me ge ku ko ri ca, pa ra di csom és sár ga ré pa)

8. áru cso port: Élel me zé si cél ra al kal mas gyü mölcs és dió, cit rus fé lék és a dinnye fé lék héja

08021110 Ke se rû man du la hé jas tól fris sen, hût ve vagy szá rít va

08021190 Más man du la hé jas tól fris sen, hût ve vagy szá rít va (kiv. a ke se rû man du lát)

08021210 Ke se rû man du la héj nél kül fris sen, hût ve vagy szá rít va

08021290 Más man du la héj nél kül fris sen, hût ve vagy szá rít va (kiv. a ke se rû man du lát)

08022100 Mo gyo ró (Co ry lus spp.) hé jas tól fris sen, hût ve vagy szá rít va
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08022200 Mo gyo ró (Co ry lus spp.) héj nél kül fris sen, hût ve vagy szá rít va

08023100 Dió hé jas tól fris sen, hût ve vagy szá rít va

08023200 Dió héj nél kül fris sen, hût ve vagy szá rít va

08024000 Gesz te nye (Cas ta nea spp.) fris sen, hût ve vagy szá rít va, hé jas tól is

08025000 Pisz tá cia fris sen, hût ve vagy szá rít va, hé jas tól is

08026000 Ma ka dá mia dió fris sen vagy szá rít va, hé jas tól is

08111011 Föl di eper 13% cu kor tar ta lom fe lett, fa gyaszt va

08111019 Más, föl di eper, leg fel jebb 13% cu kor vagy más éde sí tõ anyag hoz zá adá sá val, fa gyaszt va

08111090 Más, pl. föl di eper nyer sen gõ zöl ve, víz ben for ráz va, fa gyaszt va, nem éde sít ve

08112011 Mál na, föl di sze der, fa eper, ri bisz ke és eg res 13% cu kor tar ta lom fe lett, fa gyaszt va

08112019 Más, pl. mál na, föl di sze der, fa eper, ri bisz ke és eg res, leg fel jebb 13% cu kor vagy más éde sí tõ anyag
hoz zá adá sá val, fa gyaszt va

08112031 Mál na nyer sen gõ zöl ve, víz ben for ráz va, fa gyaszt va, nem éde sít ve

08112039 Fe ke te ri bisz ke nyer sen gõ zöl ve, víz ben for ráz va, fa gyaszt va, nem éde sít ve

08112051 Pi ros ri bisz ke nyer sen gõ zöl ve, víz ben for ráz va, fa gyaszt va, nem éde sít ve

08112059 Föl di sze der és fa eper nyer sen gõ zöl ve, víz ben for ráz va, fa gyaszt va, nem éde sít ve

08112090 Más, pl. fe hér ri bisz ke, eg res nyer sen gõ zöl ve, víz ben for ráz va, fa gyaszt va, nem éde sít ve

08119019 Más nem tró pu si gyü mölcs és dió 13% cu kor tar ta lom fe lett, fa gyaszt va (kiv. a föl di ep ret, a mál na-
és sze der fé lé ket, a fa ep ret, a ri bisz ke fé lé ket és az eg rest)

08119039 Más cuk ro zott, nem tró pu si gyü mölcs és dió, leg fel jebb 13% cu kor vagy más éde sí tõ anyag hoz zá adá sá val,
fa gyaszt va (kiv. föl di eper, mál na, föl di sze der, fa eper, ri bisz ke és eg res)

08119075 Meggy (Pru nus ce ra sus) nyer sen gõ zöl ve, víz ben for ráz va, fa gyaszt va, nem éde sít ve

08119080 Más cse resz nye és meggy (kiv. a Pru nus ce ra sus faj tát) nyer sen gõ zöl ve, víz ben for ráz va, fa gyaszt va,
nem éde sít ve

08119095 Más gyü mölcs és dió nyer sen gõ zöl ve, víz ben for ráz va, fa gyaszt va, nem éde sít ve (kiv. a Vac ci ni um myr til lus,
Vac ci ni um myr til lo i des, Vac ci ni um an gus ti fo li um, cse resz nye, meggy, tró pu si gyü möl csök és diók)

08121000 Cse resz nye és meggy ide ig le ne sen tar tó sít va

08129010 Kaj szi ba rack ide ig le ne sen tar tó sít va

08129020 Na rancs ide ig le ne sen tar tó sít va

08129098 Más gyü mölcs és dió ide ig le nes tar tó sít va

08131000 Szá rí tott kaj szi ba rack

08132000 Aszalt szil va

08133000 Szá rí tott alma

08134010 Szá rí tott õszi ba rack (be le ért ve a nek ta rint is)

08134030 Szá rí tott kör te

08134095 Más szá rí tott gyü mölcs (kiv. kaj szi ba rack, szil va, alma, õszi ba rack, nek ta rin, kör te, pa pa ya, ta ma rind, ke su al ma,
li csi, ke nyér fa gyü möl cse, sa po dil lo szil va, pas sió gyü mölcs, ca ram bo la és pi ta ha ya)

08135015 Aszalt szil vát, tró pu si gyü möl csöt nem tar tal ma zó szá rí tott gyü mölcs ke ve rék, amely ben nincs: pa pa ya, ta ma rind,
ke su al ma, li csi, ke nyér fa gyü möl cse, sa po dil lo szil va, pas sió gyü mölcs, ca ram bo la és pi ta ha ya

08135019 Aszalt szil vát tar tal ma zó szá rí tott gyü mölcs ke ve rék, amely tró pu si gyü möl csöt nem tar tal maz

08135039 Más, pl. szá rí tott dió ke ve rék nem tró pu si di ó ból

08135091 Szá rí tott gyü mölcs ke ve rék aszalt szil va, füge nél kül, de tró pu si gyü möl csöt tar tal maz

08135099 Más, pl. aszalt szil vát vagy fü gét tar tal ma zó szá rí tott gyü mölcs ke ve rék, amely tró pu si gyü möl csöt tar tal maz

08140000 Cit rus- és dinnye fé lék héja fris sen, hût ve, fa gyaszt va, szá rít va vagy ide ig le ne sen tar tó sít va

9. áru cso port: Kávé, tea, ma té tea és fû sze rek

09042090 A Cap si cum vagy a Pi men ta nem hez tar to zó gyü mölcs, zúz va vagy õröl ve

09042010 Nem zú zott, nem õrölt édes pap ri ka

09042030 A Cap si cum vagy a Pi men ta nem hez tar to zó gyü mölcs nem zú zott, nem õrölt (kiv. édes pap ri ka)

09042090 A Cap si cum vagy a Pi men ta nem hez tar to zó gyü mölcs, zúz va vagy õröl ve

09109110 Nem zú zott, nem õrölt fû szer ke ve rék

09109190 Zú zott vagy õrölt fû szer ke ve rék

09109939 Ka kukk fû zú zott vagy õrölt

09109999 Zú zott vagy õrölt ka por mag, gö rög bab mag, kani vagy né ger bors
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11. áru cso port: Ma lom ipa ri ter mé kek, ma lá ta, ke mé nyí tõ, inu lin, bú za si kér
11010011 Bú za liszt ke mény bú zá ból
11010015 Bú za liszt kö zön sé ges bú zá ból és tön köly bõl
11010090 Két sze res liszt
11021000 Rozs liszt
11022010 Ku ko ri ca liszt leg fel jebb 1,5 tö meg szá za lék zsír tar ta lom mal
11022090 Más, pl. ku ko ri ca liszt, több mint 1,5 tö meg szá za lék zsír tar ta lom mal
11029010 Ár pa liszt
11029030 Zab liszt
11029050 Rizs liszt
11029090 Más ga bo na liszt (kiv. bú za-, két sze res-, rozs-, ku ko ri ca-, rizs-, ár pa- és zab liszt)
11031110 Dur va õr le mény és dara ke mény bú zá ból
11031190 Dur va õr le mény és dara kö zön sé ges bú zá ból és tön köly bõl
11031310 Dur va õr le mény és dara ku ko ri cá ból, leg fel jebb 1,5 tö meg szá za lék zsír tar ta lom mal
11031390 Más, pl. dur va õr le mény és dara ku ko ri cá ból, több mint 1,5 tö meg szá za lék zsír tar ta lom mal
11031910 Dur va õr le mény és dara rozs ból
11031930 Dur va õr le mény és dara ár pá ból
11031940 Dur va õr le mény és dara zab ból
11031950 Dur va õr le mény és dara rizs bõl
11031990 Más dur va õr le mény és dara ga bo ná ból (kiv. a kö vet ke zõ ga bo na fé lék bõl szár ma zó kat: búza, két sze res, rozs,

ku ko ri ca, rizs, árpa és zab)
11032010 Lab dacs (pel let) rozs ból
11032020 Lab dacs (pel let) ár pá ból
11032030 Lab dacs (pel let) zab ból
11032040 Lab dacs (pel let) ku ko ri cá ból
11032050 Lab dacs (pel let) rizs bõl
11032060 Lab dacs (pel let) bú zá ból
11032090 Más lab dacs (pel let) bú zá ból (kiv. rozs, árpa, zab, ku ko ri ca, rizs és búza)
11041210 La pí tott zab
11041290 Pely he sí tett zab
11041910 La pí tott vagy pely he sí tett búza
11041930 La pí tott vagy pely he sí tett rozs
11041950 La pí tott vagy pely he sí tett ku ko ri ca
11041961 La pí tott árpa
11041969 Pely he sí tett árpa
11041991 Pely he sí tett rizs
11041999 Más la pí tott vagy pely he sí tett ga bo na (kiv. árpa, a zab, búza, rozs, ku ko ri ca, árpa és pely he sí tett rizs)
11042220 Hán tolt (hé ja zott vagy tisz tí tott) zab
11042230 Hán tolt és sze le telt vagy dur ván da rált zab
11042250 Fé nye zett zab
11042290 Ki zá ró lag dur ván da rált zab
11042298 Más, ki zá ró lag sze le telt zab
11042310 Hán tolt, sze le telt vagy dur ván da rált ku ko ri ca
11042330 Fé nye zett ku ko ri ca
11042390 Ki zá ró lag dur ván da rált ku ko ri ca
11042399 Más, ki zá ró lag sze le telt ku ko ri ca
11042901 Hán tolt (hé ja zott vagy tisz tí tott) árpa
11042903 Hán tolt és sze le telt vagy dur ván da rált árpa
11042905 Fé nye zett árpa
11042907 Ki zá ró lag dur ván da rált árpa
11042909 Más, ki zá ró lag sze le telt árpa
11042911 Hán tolt és sze le telt vagy dur ván da rált búza
11042918 Más, hán tolt és sze le telt vagy dur ván da rált ga bo na (kiv. búza, árpa, ku ko ri ca, rizs vagy zab)
11042930 Más, fé nye zett ga bo na (kiv. búza, árpa, ku ko ri ca, rizs vagy zab)
11042951 Ki zá ró lag dur ván da rált búza
11042955 Ki zá ró lag dur ván da rált rozs
11042959 Más, ki zá ró lag dur ván da rált két sze res, haj di na, kö les, ka ná ri mag és tri ti ca le
11042981 Ki zá ró lag sze le telt búza
11042985 Ki zá ró lag sze le telt rozs
11042989 Más, ki zá ró lag sze le telt két sze res, haj di na, kö les, ka ná ri mag és tri ti ca le
11043010 Bú za csí ra egész ben, la pít va, pely he sít ve vagy õröl ve
11043090 Ga bo na csí ra egész ben, la pít va, pely he sít ve vagy õröl ve (kiv. a bú za csí rát)
11061000 Liszt, dara és por szá rí tott hü ve lyes zöld ség bõl

3262 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/62. szám



KN-kód Meg ne ve zés

15. áru cso port: Ál la ti és nö vé nyi zsír és olaj, ezek bon tá si ter mé ke, el ké szí tett étel zsír,
ál la ti és nö vé nyi ere de tû vi asz

15071090 Más, nyers szó ja bab olaj nem mû sza ki vagy ipa ri cél ra

15121191 Nyers nap ra for gó mag olaj nem mû sza ki vagy ipa ri cél ra

15121199 Nyers pór sáf rány mag olaj nem mû sza ki vagy ipa ri cél ra

15141990 Más ala csony eru ka sav tar tal mú (ki sebb mint 2%) rep ce- vagy olaj rep ce olaj és ezek frak ci ói, fi no mít va is,
de ve gyi leg nem át ala kít va (kiv. mû sza ki vagy ipa ri fel hasz ná lás ra)

15149190 Más ma gas eru ka sav tar tal mú (több mint 2%) rep ce- vagy olaj rep ce olaj, és mus tár olaj, nyers (kiv. mû sza ki
vagy ipa ri fel hasz ná lás ra)

15151100 Nyers len mag olaj

15151990 Más, fi no mí tott len mag olaj és frak ci ói nem mû sza ki vagy ipa ri fel hasz ná lás ra

15152190 Más, nyers ku ko ri ca olaj nem mû sza ki vagy ipa ri fel hasz ná lás ra

15155019 Más, nyers sze zám olaj nem mû sza ki vagy ipa ri fel hasz ná lás ra

15159051 Nyers tök mag olaj, ken der magolaj, mák olaj nem mû sza ki vagy ipa ri fel hasz ná lás ra, max. 1 kg tö meg ben
(szi lárd ál la pot ban)

15159059 Nyers tök mag olaj, ken der mag olaj, mák olaj nem mû sza ki vagy ipa ri fel hasz ná lás ra, több mint 1 kg tö meg ben
(szi lárd ál la pot ban) vagy fo lyé ko nyan

16. áru cso port: Hús ból, hal ból, hé jas és pu ha tes tû, va la mint más ge rinc te len ví zi ál lat ból ké szült ter mék

16010010 Kol bász és ha son ló ter mék máj ból

16010091 Kol bász szá raz vagy ken he tõ, fõ zés nél kül, hús ból, vá gá si mel lék ter mék bõl, bel sõ ség bõl (kiv. a má jat)
vagy vér bõl

16010099 Más kol bász és ha son ló ter mék hús ból, vá gá si mel lék ter mék bõl, bel sõ ség bõl vagy vér bõl (kiv. a máj ból
ké szül tet, va la mint a fõ zés nél kül ké szí tett szá raz vagy ken he tõ ter mé ket)

16021000 Ho mo ge ni zált ké szít mé nyek fi no man ho mo ge ni zált hús ból, vá gá si mel lék ter mék bõl, bel sõ ség bõl és vér bõl

16022010 Li ba- vagy ka csa máj ból ké szült ter mék (ki vé ve kol bász és ha son ló ter mék)

16022090 Más máj ból ké szült ter mék (kiv. a li ba- vagy ka csa máj ból ké szí tet tet)

16023111 Ki zá ró lag fõ zés nél kü li ter mék, min. 57% puly ka hús vagy -bel sõ ség tar ta lom mal

16023119 Fõ zött vagy tar tó sí tott puly ká ból ké szült ter mék min. 57% puly ka hús vagy -bel sõ ség tar ta lom mal (ki vé ve kol bász 
és ha son ló ter mé kek)

16023130 Fõ zött vagy tar tó sí tott puly ká ból ké szült ter mék min. 25%, de max. 57% puly ka hús vagy -bel sõ ség tar ta lom mal
(ki vé ve kol bász és ha son ló ter mé kek)

16023190 Fõ zött vagy tar tó sí tott puly ká ból ké szült ter mék ke ve sebb mint 25% puly ka hús vagy -bel sõ ség tar ta lom mal
(ki vé ve kol bász és ha son ló ter mé kek)

16023211 Ki zá ró lag fõ zés nél kü li ter mék, min. 57% há zi tyúk faj tá ba tar to zó szár nyas hús vagy -bel sõ ség tar ta lom mal

16023219 Más, pl. ki zá ró lag fõ zött ter mék, min. 57% a há zi tyúk faj tá ba tar to zó szár nyas hús vagy -bel sõ ség tar ta lom mal

16023230 A há zi tyúk faj tá ba tar to zó szár nya sok ból ké szült ter mék min. 25, de ke ve sebb mint 57% hús- vagy bel sõ ség-
tar ta lom mal

16023290 Más, pl. a há zi tyúk faj tá ba tar to zó szár nya sok ból ké szült ter mék, több mint 20, de ke ve sebb mint 25% hús- vagy
bel sõ ségtar ta lom mal

16023921 Ka csá ból, li bá ból és gyöngy tyúk ból ki zá ró lag fõ zés nél kü li ter mék, min. 57% hús- vagy bel sõ ség tar ta lom mal

16023929 Más, pl. ka csá ból, li bá ból és gyöngy tyúk ból ki zá ró lag fõ zött ter mék, min. 57% hús- vagy bel sõ ség tar ta lom mal

16023940 Ka csá ból, li bá ból és gyöngy tyúk ból ké szült ter mék min. 25, de ke ve sebb mint 57% hús- vagy
bel sõ ség tar ta lom mal

16023980 Más, pl. ka csá ból, li bá ból és gyöngy tyúk ból ké szült ter mék több mint 20, de ke ve sebb mint 25% hús-
vagy bel sõ ség tar ta lom mal
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16024110 Házi ser tés son ka és ré szei el ké szít ve vagy kon zer vál va

16024190 Más, pl. ser tés son ka és ré szei vad disz nó ból el ké szít ve vagy kon zer vál va

16024210 Házi ser tés la poc ka és ré szei el ké szít ve vagy kon zer vál va

16024290 Más, pl. ser tés la poc ka és ré szei vad disz nó ból el ké szít ve vagy kon zer vál va

16024911 Házi ser tés bõl tar ja, ka raj és ré szei el ké szít ve, min. 80% hús tar ta lom mal

16024913 Házi ser tés bõl szügy és ré szei el ké szít ve, min. 80% hús tar ta lom mal

16024915 Ke ve ré kek házi ser tés bõl el ké szít ve, min. 80% hús tar ta lom mal

16024919 Más házi ser tés bõl ké szült ter mé kek el ké szít ve, min. 80% hús tar ta lom mal (kiv. a son kát, la poc kát, tar ját, ka rajt,
szü gyet, ezek ré sze it, va la mint a ke ve ré ke ket)

16024930 Házi ser tés bõl ké szí tett ter mék min. 40, de ke ve sebb mint 80% hús- vagy bel sõ ség tar ta lom mal, be le ért ve
bár mely faj ta vagy ere de tû zsírt is

16024950 Házi ser tés bõl ké szí tett ter mék ke ve sebb mint 40% hús- vagy bel sõ ség tar ta lom mal, be le ért ve bár mely faj ta vagy
ere de tû zsírt is

16024990 Más vad disz nó ból ké szült ter mék (kiv. a son kát és a la poc kát, va la mint ezek ré sze it)

16025010 Fõ zés nél kü li ter mék szar vas mar há ból; fõtt hús vagy bel sõ ség és fõ zés nél kü li hús vagy bel sõ ség ke ve ré ke
szar vas mar há ból

16025031 Fõtt, pá colt mar ha hús (cor ned beef) lég men tes cso ma go lás ban

16025095 Fõtt  mar ha hús, bel so ség és vá gá si mel lék ter mék (kiv. a pá colt mar ha húst lég men tes cso ma go lás ban ki sze rel ve)

16029010 Ál la ti vér bõl ké szült ter mé kek

16029031 Vad ból vagy nyúl ból ké szült ter mék

16029051 Más el ké szí tett vagy kon zer vált hús, há zi ser tés hús vagy -bel sõ ség tar ta lom mal ké szült ter mék, amely más
ál lat ból való húst vagy bel sõ sé get is tar tal maz

16029061 Más, el ké szí tett hús, szar vas mar ha hús vagy -bel sõ ség tar ta lom mal ké szült ter mék, amely más ál lat ból való húst
vagy bel sõ sé get is tar tal maz; mind ez fõ zés nél kül, vagy fõtt és nem fõtt hús ke ve ré két tar tal maz va

16029069 Más, el ké szí tett hús, szar vas mar ha hús vagy -bel sõ ség tar ta lom mal ké szült ter mék, amely más ál lat ból való húst
vagy bel sõ sé get is tar tal maz; mind ez fõz ve

16029072 Bir ká ból ké szült ter mék, fõ zés nél kül vagy fõtt és nem fõtt hús ke ve ré két tar tal maz va

16029074 Kecs ké bõl ké szült ter mék, fõ zés nél kül vagy fõtt és nem fõtt hús ke ve ré két tar tal maz va

16029076 Bir ká ból ké szült ter mék fõz ve

16029078 Kecs ké bõl ké szült ter mék fõz ve

16029099 Más el ké szí tett vagy kon zer vált hús ter mék (kiv. az aláb bi ál la tok ból szár ma zót: ba rom fi, ser tés, szar vas mar ha,
vad, nyúl, juh és kecs ke, va la mint a máj ból ké szült ter mé ket és a ho mo ge ni zált ké szít mé nye ket)

16030010 Ki vo nat és lé hús ból, hal ból, rák ból, rák fé lé bõl, pu ha tes tû vagy más ge rinc te len ví zi ál lat ból, max. 1 kg-os
ki sze re lés ben

16030080 Ki vo nat és lé hús ból, hal ból, rák ból, rák fé lé bõl, pu ha tes tû vagy más ge rinc te len ví zi ál lat ból, több mint 1 kg-os
ki sze re lés ben
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20. áru cso port: Zöld ség fé lék bõl, gyü mölcs bõl, di ó ból és más nö vény ré szek bõl elõ ál lí tott ké szít mé nyek

20011000 Ece tes ubor ka és apró ubor ka

20019010 Man gó ból ké szült fû sze res íze sí tõ (chut ney)

20019020 Sa va nyú ság a Cap si cum nemû nö vé nyek gyü möl csé bõl (kiv. az édes és spa nyol pap ri ka)

20019050 Ece tes ehe tõ gom ba

20019070 Ece tes édes pap ri ka

20019091 Sa va nyú ság tró pu si gyü mölcs bõl és tró pu si dió fé lék bõl

20019097 Zöld ség, gyü mölcs, dió és más ehe tõ nö vény rész ecet tel vagy ecet sav val el ké szít ve vagy tar tó sít va

20021010 Há mo zott pa ra di csom egész ben vagy da ra bol va, ecet vagy ecet sav nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va

20021090 Más, pl. há mo zat lan pa ra di csom egész ben vagy da ra bol va, ecet vagy ecet sav nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va

20029011 Pa ra di csom pü ré, -sû rít mény, -lé, ecet nél kül max. 12% szá raz anyag 1 kg fe let ti ki sze re lés ben

20029019 Pa ra di csom pü ré, -sû rít mény, -lé, ecet nél kül max. 12% szá raz anyag max. 1 kg-os ki sze re lés ben

20029031 Pa ra di csom pü ré, -sû rít mény, -lé, ecet nél kül 12–30% szá raz anyag 1 kg fe let ti ki sze re lés ben

20029039 Pa ra di csom pü ré, -sû rít mény, -lé, ecet nél kül 12–30% szá raz anyag max. 1 kg-os ki sze re lés ben

20029091 Pa ra di csom pü ré, -sû rít mény, -lé és -por, ecet nél kül min. 30% szá raz anyag 1 kg fe let ti ki sze re lés ben

20029099 Pa ra di csom pü ré, -sû rít mény, -lé és -por, ecet nél kül min. 30% szá raz anyag max. 1 kg-os ki sze re lés ben

20031020 Az Aga ri cus nemû ehe tõ gom ba ide ig le ne sen tar tó sít va, fõz ve

20031030 Az Aga ri cus nem hez tar to zó ehe tõ gom ba vég le ge sen tar tó sít va vagy el ké szít ve

20032000 Szar vas gom ba ecet vagy ecet sav nél kül el ké szít ve

20039000 Más ehe tõ gom ba, ecet vagy ecet sav nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va (kiv. az Aga ri cus nem hez tar to zó ehe tõ
gom ba)

20041010 Bur go nya fõz ve, to vább nem el ké szít ve, fa gyaszt va

20041099 Más, pl. gom bóc, ga lus ka bur go nya liszt bõl, ecet nél kül el ké szít ve, fa gyaszt va

20049030 Sa va nyú ká posz ta, kap ri bo gyó, olaj bo gyó ecet nél kül el ké szít ve, fa gyaszt va

20049050 Bor só, ko rai bab, hü vellyel ecet nél kül el ké szít ve, fa gyaszt va

20049091 Hagy ma, fõz ve, to vább nem el ké szít ve

20049098 Más zöld ség és ke ve rék ecet nél kül el ké szít ve, fa gyaszt va (kiv. a pa ra di csom, ehe tõ gom bák, bur go nya, sa va nyú
ká posz ta, kap ri- és olaj bo gyó, bor só, ko rai bab, fõ zött hagy ma)

20051000 Ho mo ge ni zált zöld ség ecet nél kül el ké szít ve, nem fa gyaszt va

20052020 Bur go nya sze le tel ve, süt ve, sóz va, íze sít ve, lég men te sen

20052080 Bur go nya sze le tel ve vagy ha sáb ra vág va, elõ süt ve, hût ve vagy lég men te sen cso ma gol va

20054000 Bor só ecet nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va, nem fa gyaszt va

20055100 Bab ki fejt ve, ecet nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va, nem fa gyaszt va

20055900 Más, pl. nem fej tett bab ecet nél kül el ké szít ve, nem fa gyaszt va

20056000 Spár ga ecet nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va, nem fa gyaszt va

20059910 A Cap si cum nem hez tar to zó nö vé nyek gyü möl cse, az édes pap ri ka vagy a spa nyol pap ri ka ki vé te lé vel ecet vagy
ecet sav nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va, nem fa gyaszt va

20059920 Kap ri bo gyó ecet vagy ecet sav nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va, nem fa gyaszt va

20059930 Ar ti csó ka ecet vagy ecet sav nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va, nem fa gyaszt va

20059940 Sár ga ré pa ecet vagy ecet sav nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va, nem fa gyaszt va

20059950 Zöld ség ke ve rék ecet vagy ecet sav nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va, nem fa gyaszt va

20059960 Sa va nyú ká posz ta, nem fa gyaszt va

20059990 Zöld ség ecet vagy ecet sav nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va, nem fa gyaszt va

20060010 Gyöm bér cu kor ral tar tó sít va

20060031 Cse resz nye és meggy 13%-ot meg ha la dó cu kor tar ta lom mal

20060038 Zöld ség, zöld ség ke ve rék 13% fe let ti cu kor tar ta lom mal

20060099 Más zöld ség, gyü mölcs, dió és nö vény ré szek (kiv. a tró pu si ak), max. 13% cu kor tar ta lom mal

20071010 Ho mo ge ni zált ké szít mény, több mint 13% cu kor tar ta lom mal

20071091 Ho mo ge ni zált ké szít mény tró pu si gyü mölcs bõl, max. 13% cu kor ral

20071099 Más ho mo ge ni zált ké szít mény gyü mölcs bõl vagy di ó ból (kiv. a tró pu si gyü mölcs), max. 13% cu kor ral

20079110 Dzsem, ko cso nya, íz és püré cit rus fé lék bõl 30% fe let ti cu kor tar ta lom mal
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20079130 Dzsem, ko cso nya, íz és püré cit rus fé lék bõl 13%-nál több, de 30%-nál ke ve sebb cu kor tar ta lom mal

20079190 Más, pl. dzsem, ko cso nya, íz és püré cit rus fé lék bõl 13% alat ti cu kor tar ta lom mal

20079910 Szil va pü ré, krém, 100 kg-nál na gyobb ki sze re lés ben, több mint 30% cu kor tar ta lom mal, ipa ri cél ra

20079920 Gesz te nye pü ré és -krém, több mint 30% cu kor tar ta lom mal

20079931 Dzsem, ko cso nya, íz és püré cse resz nyé bõl, meggy bõl, több mint 30% cu kor tar ta lom mal

20079933 Dzsem, ko cso nya, íz és püré eper bõl, több mint 30% cu kor tar ta lom mal

20079935 Dzsem, ko cso nya, íz és püré mál ná ból, több mint 30% cu kor tar ta lom mal

20079939 Más dzsem, ko cso nya, íz és püré gyü mölcs bõl és di ó ból (kiv. cit rus fé lék, a gesz te nye, a meggy, cse resz nye, eper, 
mál na és az ipa ri célú szil va), több mint 30% cu kor tar ta lom mal

20079950 Dzsem, ko cso nya, íz és püré gyü mölcs bõl és di ó ból, fõ zés sel ké szít ve, cu kor ral vagy más éde sí tõ anyag
hoz zá adá sá val is, 13%-nál több, de 30%-nál ke ve sebb cu kor tar ta lom mal (kiv. cit rus fé lék, ho mo ge ni zált
ké szít mé nyek)

20079993 Dzsem, ko cso nya, íz és püré tró pu si gyü mölcs bõl és di ó ból, leg fel jebb 13% cu kor tar ta lom mal

20079997 Dzsem, ko cso nya, íz és püré gyü mölcs bõl és di ó ból, fõ zés sel ké szít ve, cu kor ral vagy más éde sí tõ anyag
hoz zá adá sá val is, max. 13% cu kor tar ta lom mal (kiv. cit rus fé lék, tró pu si gyü möl csök és tró pu si dió fé lék,
ho mo ge ni zált ké szít mé nyek)

20081110 Ame ri kai mo gyo róvaj

20081191 Föl di mo gyo ró el ké szít ve vagy tar tó sít va, 1 kg fe let ti ki sze re lés ben (kiv. az ame ri kai mo gyo ró vaj)

20081196 Pör költ föl di mo gyo ró, max. 1 kg ki sze re lés ben

20081198 Más, föl di mo gyo ró cu kor szi rup ban fõz ve és tar tó sít va, max. 1 kg ki sze re lés ben

20081913 Pör költ man du la és pisz tá cia 1 kg fe let ti ki sze re lés ben

20081919 Más dió fé le és mag, 1 kg fe let ti ki sze re lés ben (kiv. tró pu si faj ták, va la mint a pör költ man du la és pisz tá cia)

20081993 Pör költ man du la és pisz tá cia max. 1 kg ki sze re lés ben

20081995 Más dió fé le és mag, max. 1 kg ki sze re lés ben (kiv. tró pu si faj ták, va la mint a pör költ man du la és pisz tá cia)

20081999 Más cu kor szi rup ban tar tó sí tott dió fé lék, max. 1 kg ki sze re lés ben (kiv. föl di mo gyo ró és a tró pu si faj ták)

20083011 Cit rus fé lék max. 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20083019 Más, cit rus fé lék több mint 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20083031 Cit rus fé lék max. 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral

20083039 Más, cit rus fé lék több mint 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral

20083051 Gra pef ru it sze le tek al ko hol nél kül cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20083055 Man da rin, cit rus fé le hib ri dek al ko hol nél kül cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20083059 Más, pl. na rancs, cit rom, lime és tan gor al ko hol nél kül cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20083071 Gra pef ru it sze le tek al ko hol nél kül cu kor ral, max. 1 kg ki sze re lés ben

20083075 Man da rin, cit rus fé le hib ri dek al ko hol nél kül cu kor ral, max. 1 kg ki sze re lés ben

20083079 Más, pl. na rancs, cit rom, lime és tan gor al ko hol nél kül cu kor ral, max. 1 kg ki sze re lés ben

20083090 Cit rus fé lék al ko hol és cu kor hoz zá adá sa nél kül el ké szí tett vagy tar tó sí tott

20084011 Kör te max. 11,85% al ko hol lal, több mint 1 kg ki sze re lés ben, 13% fe let ti cu kor ral

20084019 Más, kör te több mint 11,85% al ko hol lal, több mint 1 kg ki sze re lés ben, 13% fe let ti cu kor ral

20084021 Kör te max. 11,85% al ko hol lal, max. 1 kg ki sze re lés ben, max. 13% cu kor ral

20084029 Más, kör te több mint 11,85% al ko hol lal, max. 1 kg ki sze re lés ben, max. 13% cu kor ral

20084031 Kör te al ko hol lal, max. 1 kg ki sze re lés ben, 15% fe let ti cu kor ral

20084039 Más, kör te al ko hol lal, max. 1 kg ki sze re lés ben, max. 15% cu kor ral

20084051 Kör te al ko hol nél kül, több mint 1 kg ki sze re lés ben, 13% fe let ti cu kor ral

20084059 Más, kör te al ko hol nél kül, több mint 1 kg ki sze re lés ben, max. 13% cu kor ral

20084071 Kör te al ko hol nél kül, max. 1 kg ki sze re lés ben, 15% fe let ti cu kor ral

20084079 Más, kör te al ko hol nél kül, max. 1 kg ki sze re lés ben, max. 15% cu kor ral

20084090 Kör te al ko hol és cu kor hoz zá adá sa nél kül el ké szí tett vagy tar tó sí tott

20085011 Kaj szi ba rack max. 11,85% al ko hol lal, több mint 1 kg ki sze re lés ben, több mint 13% cu kor ral

20085019 Más, kaj szi ba rack több mint 11,85% al ko hol lal, több mint 1 kg ki sze re lés ben, több mint 13% cu kor ral

20085031 Kaj szi ba rack max. 11,85% al ko hol lal, több mint 1 kg ki sze re lés ben, max. 13% cu kor ral

20085039 Más, kaj szi ba rack több mint 11,85% al ko hol lal, több mint 1 kg ki sze re lés ben, max. 13% cu kor ral

20085051 Kaj szi ba rack al ko hol lal max. 1 kg ki sze re lés ben, 15% fe let ti cu kor ral
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20085059 Más, kaj szi ba rack al ko hol lal max. 1 kg ki sze re lés ben, max. 15% cu kor ral

20085061 Kaj szi ba rack al ko hol nél kül, több mint 1 kg ki sze re lés ben, több mint 13% cu kor ral

20085069 Más, kaj szi ba rack al ko hol nél kül, több mint 1 kg ki sze re lés ben, max. 13% cu kor ral

20085071 Kaj szi ba rack al ko hol nél kül, max. 1 kg ki sze re lés ben, több mint 15% cu kor ral

20085079 Más, kaj szi ba rack al ko hol nél kül, max. 1 kg ki sze re lés ben, max. 15% cu kor ral

20085092 Kaj szi ba rack ste ri li zál va, al ko hol, cu kor nél kül, min. 5 kg ki sze re lés ben

20085094 Kaj szi ba rack ste ri li zál va, al ko hol, cu kor nél kül, min. 4,5, de ke ve sebb mint 5 kg ki sze re lés ben

20085099 Kaj szi ba rack ste ri li zál va, al ko hol, cu kor nél kül, 4,5 kg-nál ki sebb ki sze re lés ben

20086011 Cse resz nye, meggy, max. 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20086019 Más, cse resz nye, meggy, több mint 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20086031 Cse resz nye és meggy, max. 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral

20086039 Más, cse resz nye és meggy, több mint 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral

20086050 Cse resz nye és meggy, al ko hol nél kül, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20086060 Cse resz nye és meggy, al ko hol nél kül, max. 1 kg ki sze re lés ben

20086070 Cse resz nye és meggy, al ko hol, cu kor nél kül, min. 4,5 kg ki sze re lés ben

20086090 Cse resz nye és meggy, al ko hol, cu kor nél kül, ke ve sebb mint 4,5 kg ki sze re lés ben

20087011 Õszi ba rack max. 11,85% al ko hol lal max. 1 kg ki sze re lés ben, több mint 13% cu kor ral

20087019 Más, õszi ba rack több mint 11,85% al ko hol lal, több mint 13% cu kor ral, max. 1 kg ki sze re lés ben

20087031 Õszi ba rack max. 11,85% al ko hol lal, max. 1 kg ki sze re lés ben, max. 13% cu kor ral

20087039 Más, õszi ba rack több mint 11,85% al ko hol lal max. 1 kg ki sze re lés ben, max. 13% cu kor ral

20087051 Õszi ba rack al ko hol lal, több mint 15% cu kor ral, max. 1 kg ki sze re lés ben

20087059 Más, õszi ba rack al ko hol lal max. 1 kg ki sze re lés ben, max. 15% cu kor ral

20087061 Õszi ba rack al ko hol nél kül, több mint 1 kg ki sze re lés ben, 13% fe let ti cu kor ral

20087069 Más, õszi ba rack al ko hol nél kül, max. 13% cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20087071 Õszi ba rack al ko hol nél kül, max. 1 kg ki sze re lés ben, 15% fe let ti cu kor ral

20087079 Más, õszi ba rack al ko hol nél kül, max. 15% cu kor ral, max. 1 kg ki sze re lés ben

20087092 Õszi ba rack al ko hol, cu kor nél kül, min. 5 kg ki sze re lés ben

20087098 Õszi ba rack al ko hol, cu kor nél kül, ke ve sebb mint 5 kg ki sze re lés ben

20088011 Föl di eper max. 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20088019 Más, föl di eper több mint 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20088031 Föl di eper max. 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral

20088039 Más, föl di eper több mint 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral

20088050 Föl di eper al ko hol nél kül, cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20088070 Föl di eper al ko hol nél kül cu kor ral, max. 1 kg ki sze re lés ben

20088090 Föl di eper al ko hol és cu kor hoz zá adá sa nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va

20089292 Gyü mölcs ke ve rék, al ko hol, cu kor nél kül, tró pu si gyü mölcs bõl, min. 5 kg ki sze re lés ben

20089293 Más gyü mölcs ke ve rék (kiv. a tró pu si gyü mölcs) al ko hol, cu kor nél kül, min. 5 kg ki sze re lés ben

20089294 Gyü mölcs ke ve rék, tró pu si gyü mölcs bõl, al ko hol, cu kor nél kül, min. 4,5 kg, de 5 kg-nál ki sebb ki sze re lés ben

20089296 Más gyü mölcs ke ve rék (kiv. a tró pu si gyü mölcs) al ko hol, cu kor nél kül, min. 4,5 kg, de 5 kg-nál ki sebb
ki sze re lés ben

20089297 Gyü mölcs ke ve rék, tró pu si gyü mölcs bõl, al ko hol, cu kor nél kül, 4,5 kg-nál ki sebb ki sze re lés ben

20089298 Más gyü mölcs ke ve rék (kiv. a tró pu si), al ko hol, cu kor nél kül, 4,5 kg-nál ki sebb ki sze re lés ben

20089911 Gyöm bér max. 11,85% al ko hol lal

20089919 Más, gyöm bér több mint 11,85% al ko hol lal

20089921 Szõ lõ al ko hol lal, 13% fe let ti cu kor ral

20089923 Más, szõ lõ al ko hol lal, max. 13% cu kor ral

20089924 Más tró pu si gyü mölcs és ehe tõ nö vény rész, max. 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20089928 Más gyü mölcs és ehe tõ nö vény rész (kiv. tró pu si gyü mölcs), max. 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20089931 Más gyü mölcs és ehe tõ nö vény rész, több mint 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20089934 Más dinnye, szil va fé lék, fa eper, ri bisz ke, áfo nya, kivi, bo dza, több mint 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20089936 Tró pu si gyü mölcs (kiv. ana nász), max. 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral
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20089937 Más gyü mölcs és ehe tõ nö vény rész, max. 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral (kiv. a pál ma rügy, ana nász,
cit rus fé lék, kör te, ba rack fé lék, cse resz nye, meggy, föl di eper, szõ lõ és ke ve ré kek)

20089938 Tró pu si gyü mölcs (kiv. ana nász), több mint 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral

20089940 Más gyü mölcs és ehe tõ nö vény rész, több mint 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral (kiv. a pál ma rügy, ana nász,
cit rus fé lék, kör te, ba rack fé lék, cse resz nye, meggy, föl di eper, szõ lõ és ke ve ré kek)

20089941 Gyöm bér al ko hol nél kül, cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20089943 Szõ lõ al ko hol nél kül, cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20089945 Szil va, szil va fé lék al ko hol nél kül, cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20089948 Pas sio gyü mölcs, gu a va, ta ma rind, man gó, man gosz tán, pa pa ya, ta ma rind, ke su al ma, li csi, sza po til szil va,
ka ram bo la, pi ta ha ya, al ko hol nél kül, cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20089949 Más dinnye, fa eper, ri bisz ke, áfo nya, kivi, bo dza, al ko hol nél kül, cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20089951 Gyöm bér al ko hol nél kül, cu kor ral, max. 1 kg ki sze re lés ben

20089963 Pas sio gyü mölcs, gu a va, ta ma rind, man gó, man gosz tán, pa pa ya, ta ma rind, ke su al ma, li csi, sza po til szil va,
ka ram bo la, pi ta ha ya, al ko hol nél kül, cu kor ral, max. 1 kg ki sze re lés ben

20089967 Más el ké szí tett vagy tar tó sí tott gyü mölcs és ehe tõ nö vény rész, al ko hol nél kül, cu kor ral, ke ve sebb,  mint 1 kg
ki sze re lés ben

20089972 Szil va, szil va fé le, al ko hol és cu kor nél kül, min. 5 kg ki sze re lés ben

20089978 Szil va, szil va fé le, al ko hol és cu kor nél kül, ke ve sebb mint 5 kg ki sze re lés ben

20089999 Más dinnye, fa eper, ri bisz ke, áfo nya, kivi, bo dza, al ko hol és cu kor nél kül, ste ri li zál va

20091111 Na rancs lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, fa gyaszt va, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg

20091119 Más na rancs lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, fa gyaszt va, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték (kiv.
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg)

20091191 Na rancs lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, fa gyaszt va, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20091199 Más na rancs lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, fa gyaszt va, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték (kiv.
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot)

20091200 Na rancs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, nem fa gyaszt va, leg fel jebb 20 Brix ér ték kel

20091911 Na rancs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
30 EUR/100 kg (kiv. fa gyaszt va)

20091919 Más na rancs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték (kiv. ér té ke leg fel jebb 
30 EUR/100 kg és fa gyaszt va)

20091991 Na rancs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg alább 20 Brix, leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot (kiv. fa gyaszt va)

20091998 Más na rancs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg alább 20 Brix, leg fel jebb 67 Brix ér ték
(kiv. ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot és
fa gyaszt va)

20092100 Gra pef ru it lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték kel

20092911 Gra pef ru it lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
30 EUR/100 kg

20092919 Más, gra pef ru it lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke több mint
30 EUR/100 kg

20092991 Gra pef ru it lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix, leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20092999 Más gra pef ru it lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix, leg fel jebb 67 Brix ér ték
(kiv. ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot)

20093111 Egy ne mû cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték,
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val (kiv. ke ve rék, na rancs lé, gra pef ru it lé)

20093119 Egy ne mû cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték,
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül (kiv. ke ve rék, na rancs lé, gra pef ru it lé)

20093151 Cit rom lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20093159 Cit rom lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül
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20093191 Egy ne mû cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val (kiv. ke ve rék, cit rom lé, na rancs lé, gra pef ru it lé)

20093199 Egy ne mû cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül (kiv. ke ve rék, cit rom lé, na rancs lé, gra pef ru it lé)

20093911 Egy ne mû cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg (kiv. ke ve rék, na rancs lé, gra pef ru it lé)

20093919 Más egy ne mû cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték,
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg (kiv. ke ve rék, na rancs lé, gra pef ru it lé)

20093931 Egy ne mû cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték,
leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke több mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val (kiv. ke ve rék, na rancs lé,
gra pef ru it lé)

20093939 Egy ne mû cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték,
leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke több mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül (kiv. ke ve rék, na rancs lé,
gra pef ru it lé)

20093951 Cit rom lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20093955 Cit rom lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20093959 Cit rom lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20093991 Más cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is,  sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb 
67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg,  hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20093995 Más cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is,  sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb 
67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg,  hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20093999 Más cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb
67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül (kiv. ke ve rék, cit rom lé, na rancs lé
és gra pef ru it lé)

20094110 Ana nász lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték, ér té ke több mint
30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20094191 Ana nász lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20094199 Ana nász lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20094911 Ana nász lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
30 EUR/100 kg

20094919 Más, ana nász lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke több mint
30 EUR/100 kg

20094930 Ana nász lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20094991 Ana nász lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20094993 Ana nász lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20094999 Ana nász lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix ér ték,
cu kor hoz zá adá sa nél kül

20095010 Pa ra di csom lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, cu kor ral

20095090 Más, pa ra di csom lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, cu kor nél kül

20096110 Szõ lõ lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 30 Brix ér ték, ér té ke több mint
18 EUR/100 kg

20096190 Szõ lõ lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 30 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
18 EUR/100 kg

20096911 Szõ lõ lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
22 EUR/100 kg

20096919 Más, szõ lõ lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke több mint
22 EUR/100 kg

20096951 Szõ lõ lé kon cent rá tum, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 30 Brix ér ték, leg fel jebb
67 Brix ér ték, ér té ke több mint 18 EUR/100 kg
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20096959 Más szõ lõ lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 30 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix
ér ték, ér té ke több mint 18 EUR/100 kg (kiv. kon cent rá tum)

20096971 Szõ lõ lé kon cent rá tum, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 30 Brix ér ték, leg fel jebb
67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb 18 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20096979 Más szõ lõ lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 30 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix
ér ték, ér té ke leg fel jebb 18 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot (kiv.
kon cent rá tum)

20096990 Más, szõ lõ lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 30 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix
ér ték, ér té ke leg fel jebb 18 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20097120 Al ma lé max. 20 Brix-ér ték kel, cu kor hoz zá adá sá val, nem er jeszt ve

20097199 Al ma lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20097911 Al ma lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
22 EUR/100 kg

20097919 Más, al ma lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke több mint
22 EUR/100 kg

20097930 Al ma lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke több mint
18 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20097991 Al ma lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20, leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 18 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20097993 Al ma lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20, leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 18 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20097999 Al ma lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20, leg fel jebb 67 Brix ér ték, cu kor
hoz zá adá sa nél kül

20098011 Kör te lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
22 EUR/100 kg

20098019 Más, kör te lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke több mint
22 EUR/100 kg

20098034 Tró pu si gyü mölcs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg (kiv. a kö vet ke zõ nö vé nyek leve: cit ru sok, ana nász, pa ra di csom, szõ lõ, alma, kör te,
eg zo ti kus nö vé nyek)

20098035 Egy ne mû gyü mölcs- és zöld ség lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg (kiv. a kö vet ke zõ nö vé nyek leve: cit ru sok, ana nász, pa ra di csom, szõ lõ, alma,
kör te, eg zo ti kus nö vé nyek)

20098036 Tró pu si gyü mölcs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke több
mint 30 EUR/100 kg

20098038 Egy ne mû gyü mölcs- vagy zöld ség lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, 
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg (kiv. a kö vet ke zõ nö vé nyek leve: cit ru sok, ana nász, pa ra di csom, szõ lõ, alma,
tró pu si nö vé nyek)

20098050 Kör te lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke több mint
18 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20098061 Kör te lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
18 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20098063 Kör te lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
18 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20098069 Kör te lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
18 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20098071 Cse resz nye-, meggy lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke több
mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20098073 Tró pu si gyü mölcs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke több
mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20098079 Más egy ne mû gyü mölcs-, zöld ség lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, 
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20098085 Tró pu si gyü mölcs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot (kiv. a cit ru sok, ana nász,
pa ra di csom, szõ lõ, alma, kör

20098086 Egy ne mû gyü mölcs-, zöld ség lé,  nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot
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20098088 Tró pu si gyü mölcs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20098089 Más egy ne mû gyü mölcs-, zöld ség lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, 
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20098095 Vac ci ni um mac ro car pon fajú gyü mölcs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix
ér ték, ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20098096 Cse resz nye-, meggy lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20098097 Tró pu si gyü mölcs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20098099 Más egy ne mû gyü mölcs-, zöld ség lé,  nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix
ér ték, ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20099011 Al ma-, kör te lé ke ve rék, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 22 EUR/100 kg

20099019 Más, al ma-, kör te lé ke ve rék, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke
több mint 22 EUR/100 kg

20099021 Gyü mölcs-, zöld ség lé-ke ve rék, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg (kiv. az al ma-, kör te lé-ke ve rék)

20099029 Más gyü mölcs-, zöld ség lé-ke ve rék, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték,
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg (kiv. az al ma-, kör te lé-ke ve rék)

20099031 Al ma-, kör te lé ke ve rék, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 18 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20099039 Más al ma-, kör te lé ke ve rék, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték (kiv.
ér té ke leg fel jebb 18 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot)

20099041 Cit rus lé és ana nász lé ke ve ré ke, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20099049 Más, cit rus lé és ana nász lé ke ve ré ke, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték,
cu kor hoz zá adá sa nél kül

20099051 Gyü mölcs-, zöld ség lé-ke ve rék, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val (kiv. al ma- és kör te lé ke ve rék vagy cit rus lé és ana nász lé
ke ve rék)

20099059 Más gyü mölcs-, zöld ség lé-ke ve rék, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül (kiv. al ma- és kör te lé ke ve rék vagy cit rus lé és
ana nász lé ke ve rék)

20099071 Cit rus lé és ana nász lé ke ve ré ke, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20099073 Cit rus lé és ana nász lé ke ve ré ke, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20099079 Cit rus lé és ana nász lé ke ve ré ke, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20099092 Tró pu si gyü mölcs lé ke ve rék nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20099094 Más gyü mölcs lé-ke ve rék nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20099095 Tró pu si gyü mölcs lé ke ve rék nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20099096 Más gyü mölcs lé-ke ve rék nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20099097 Tró pu si gyü mölcs lé ke ve rék nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20099098 Más gyü mölcs lé-ke ve rék nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg,  cu kor hoz zá adá sa nél kül
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22. áru cso port: Ita lok, szesz és ecet

22041011 Pezs gõ (cham pag ne) min. 8,5% al ko hol tar ta lom mal

22041019 Más pezs gõ bor friss szõ lõ bõl, min. 8,5% al ko hol tar ta lom mal (kiv. a cham pag ne-t)

22041091 Pezs gõ bor, Asti spu man te ke ve sebb mint 8,5% al ko hol tar ta lom mal

22041099 Más pezs gõ bor, friss szõ lõ bõl (kiv. az Asti spu man tet, ke ve sebb mint 8,5% al ko hol tar ta lom mal)

22042110 Pa lac ko zott bor, friss szõ lõ bõl, gom ba for má jú du gó val le zár va, le köt ve, 1–3 bar túl nyo más alatt pa lac koz va,
max. 2 l-es pa lack ban (kiv. pezs gõ bor)

22042123 Fe hér bor, mi nõ sé gi, To ka ji, max. 2 l-es pa lack ban, max. 13% al ko hol tar ta lom mal (kiv. pezs gõ bor)

22042138 Meg ha tá ro zott ter me lõ he lyen ter melt mi nõ sé gi  fe hér bor max. 2 l-es pa lack ban, max. 13% al ko hol tar ta lom mal

22042178 Bor, mi nõ sé gi, meg ha tá ro zott ter me lõ he lyen ter melt,  max. 2 l-es pa lack ban, max. 13% al ko hol tar ta lom mal

22042179 Fe hér bor friss szõ lõ bõl, max. 2 l-es pa lack ban, max. 13% al ko hol tar ta lom mal (kiv. pezs gõ bor és a meg ha tá ro zott 
ter me lõ he lyen ter melt mi nõ sé gi bor)

22042180 Bor, friss szõ lõ bõl, szõ lõ must er je dé sé ben gá tol va, vagy al ko hol hoz zá adá sá val le fojt va, max. 2 l-es pa lack ban,
max. 13% al ko hol tar ta lom mal (kiv. pezs gõ bor, meg ha tá ro zott ter me lõ he lyen ter melt mi nõ sé gi bor és az ál ta lá nos 
fe hér bor)

22042181 Bor, fe hér, mi nõ sé gi, To ka ji, több mint 13%, de max. 15% al ko hol tar ta lom mal, max. 2 l-es pa lack ban

22042182 Bor, fe hér, mi nõ sé gi, meg ha tá ro zott ter me lõ he lyen ter melt, max. 2 l-es pa lack ban, több mint 13%, de max. 15%
al ko hol tar ta lom mal (kiv. To ka ji és pezs gõ bor)

22042183 Más bor, mi nõ sé gi, meg ha tá ro zott ter me lõ he lyen ter melt, max. 2 l-es pa lack ban, több mint 13% de max. 15%
al ko hol tar ta lom mal (kiv. ál ta lá nos fe hér, pezs gõ bor)

22042184 Más fe hér bor, friss szõ lõ bõl, max. 2 l-es pa lack ban, több mint 13%, de max. 15% al ko hol tar ta lom mal (kiv.
pezs gõ bor, meg ha tá ro zott ter me lõ he lyen ter melt mi nõ sé gi bor)

22042185 Más bor, friss szõ lõ bõl,  szõ lõ must er je dé sé ben gá tol va, vagy al ko hol hoz zá adá sá val le fojt va, max. 2 l-es
pa lack ban,  több mint 13%, de max. 15% al ko hol tar ta lom mal

22042192 Bor, Sher ry több mint 15%, de max. 18% al ko hol tar ta lom mal, max. 2 l-es pa lack ban

22042194 Más bor több mint 15%, de max. 18% al ko hol tar ta lom mal, max. 2 l-es pa lack ban (kiv. Mar sa la, Sa mos, Mus cat
de lem mos, Por tói, Ma di e ra, Se tu bal-mus ko tály, Sher ry, To ka ji)

22042198 Más bor több mint 18%, de max. 22% al ko hol tar ta lom mal (kiv. Por tói, Ma de i ra, Sher ry, Se tu bal-mus ko tály,
To ka ji), max. 2 l-es pa lack ban

22042199 Bor friss szõ lõ bõl, 22% al ko hol tar ta lom fe lett, max. 2 l-es pa lack ban

22042910 Pa lac ko zott bor, friss szõ lõ bõl, gom ba for má jú du gó val le zár va, le köt ve, 1–3 bar túl nyo más alatt pa lac koz va,
2 l-nél na gyobb tar tály ban (kiv. pezs gõ bor)

22042911 Fe hér bor, mi nõ sé gi, To ka ji max. 13% al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban

22042918 Más fe hér bor, mi nõ sé gi, max. 13% al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban (kiv. Bor de a ux, Bo ur gog ne,
Val de Lo i re)

22042958 Más EU-ból szár ma zó mi nõ sé gi vö rös bor, max. 13% al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban (kiv.
Bor de a ux, Bo ur gog ne, Be a jo la is, Co tes du Rho ne, Lan gu e doc-Ro u sil lon, Val de Lo i re, pezs gõ bor, ál ta lá nos
fe hér bor)

22042965 Más fe hér bor, max. 13% al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban (kiv. pezs gõ bor és a meg ha tá ro zott
ter me lõ he lyen ter melt mi nõ sé gi bor, va la mint Si ci lia, Ve ne to)

22042975 Más bor, friss szõ lõ bõl, szõ lõ must er je dé sé ben gá tol va, vagy al ko hol hoz zá adá sá val le fojt va,  max. 13%
al ko hol tar ta lom mal,  2 l-nél na gyobb tar tály ban

22042977 Bor, fe hér, mi nõ sé gi, To ka ji, 13%-nál több, de leg fel jebb 15% al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban
(kiv. pezs gõ bor és ál ta lá nos fe hér bor)

22042978 Más bor, fe hér, mi nõ sé gi, meg ha tá ro zott ter me lõ he lyen ter melt, 13%-nál több, de leg fel jebb 15%
al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban (kiv. To ka ji, pezs gõ bor)

22042982 Más bor, mi nõ sé gi, meg ha tá ro zott ter me lõ he lyen ter melt, 13%-nál több, de leg fel jebb 15% al ko hol tar ta lom mal,
2 l-nél na gyobb tar tály ban (kiv. pezs gõ bor és ál ta lá nos fe hér bor)
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22042983 Fe hér bor friss szõ lõ bõl, 2 l-nél na gyobb tar tály ban, több mint 13% de max. 15% al ko hol tar ta lom mal (kiv.
pezs gõ bor és a meg ha tá ro zott ter me lõ he lyen ter melt mi nõ sé gi bor)

22042984 Más bor, friss szõ lõ bõl, szõ lõ must er je dé sé ben gá tol va, vagy al ko hol hoz zá adá sá val le fojt va, 2 l-nél na gyobb
tar tály ban,  több mint 13%, de max. 15% al ko hol tar ta lom mal

22042992 Bor, Sher ry 15%-nál több, de leg fel jebb 18% al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban

22042994 Más bor, 15%-nál több, de leg fel jebb 18% al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban (kiv. Mar sa la, Sa mos,
Mus cat de lem nos, Por tói, Ma de i ra, Se tu bal-mus ko tály, Sher ry, To ka ji)

22042998 Más bor 18%-nál több, de leg fel jebb 22% al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban (kiv. Por tói, Ma de i ra,
Sher ry, Se tu bal-mus ko tály, To ka ji)

22042999 Bor 22%-nál több al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban

22043010 Szõ lõ must er je dés ben vagy le fojt va (kiv. er je dé sé ben al ko hol hoz zá adá sá val le fojt va)

22043092 Kon cent rált szõ lõ must, sû rû sé ge max. 1,33 g/cm3, max. 1% al ko hol tar ta lom mal (nem er jedt, nem le foj tott)

22043094 Más, pl. nem kon cent rált szõ lõ must, sû rû sé ge max. 1,33 g/cm3, max. 1% al ko hol tar ta lom mal (nem er jedt, nem
le foj tott)

22043096 Kon cent rált szõ lõ must, sû rû sé ge több mint 1,33 g/cm3, több mint 1% al ko hol tar ta lom mal (nem er jedt, nem
le foj tott)

22043098 Más, pl. nem kon cent rált szõ lõ must, sû rû sé ge több mint 1,33 g/cm3, több mint 1% al ko hol tar ta lom mal (nem
er jedt, nem le foj tott)

22060010 Pi qu et te er jesz tett ital

22060031 Hab zó bor al má ból, kör té bõl

22060039 Más hab zó bor (kiv. a friss szõ lõ bõl, al má ból és kör té bõl ké szül tet)

22060051 Al ma bor és kör te bor, nem hab zó, max. 2 l-es pa lack ban

22060059 Más nem hab zó bor (kiv. a friss szõ lõ bõl, al má ból és kör té bõl ké szül tet, max. 2 l-es pa lack ban)

22060081 Nem hab zó bor al ma- vagy kör te bor ból, több mint 2 l-es pa lack ban

22060089 Más nem hab zó bor (kiv. a friss szõ lõ bõl, al má ból és kör té bõl ké szül tet, több mint 2 l-es pa lack ban)

22082029 Más szõ lõ tör köly desz til lá ci ó já ból nyert szesz (szõ lõ bor ból nyert szesz nem) leg fel jebb 2 li te res pa lack ban
(tar tály ban) (kiv. ko nyak, ar mag nac, grap pa, Bran dy de Je rez)

22082029 Más szõ lõ tör köly desz til lá ci ó já ból nyert szesz (szõ lõ bor ból nyert szesz nem) 2 li ter nél na gyobb tar tály ban
(pa lack ban) (kiv. ko nyak, ar mag nac, grap pa, Bran dy de Je rez)

22089033 Szil va-, kör te-, cse resz nye- vagy meggy pá lin ka max. 2 l-es pa lack ban

22089038 Szil va-, kör te-, cse resz nye- vagy meggy pá lin ka 2 l-nél na gyobb tar tály ban

22089048 Más pá lin ka gyü mölcs desz til lá lá sá ból, max. 2 l-es pa lack ban (kiv. a cal va dost, a szil va-, kör te-, cse resz nye-
és meggy pá lin kát)

22089071 Más pá lin ka gyü mölcs desz til lá lá sá ból, 2 l-nél na gyobb tar tály ban (kiv. a cal va dost, a szil va-, kör te-, cse resz nye-
és meggy pá lin kát)

22090011 Bor ecet max. 2 l-es pa lack ban

22090019 Bor ecet 2 l-nél na gyobb tar tály ban

22090091 Ecet és ecet sav ból nyert ecet pót ló, max. 2 l-es pa lack ban (kiv. a bor ece tet)

22090099 Ecet és ecet sav ból nyert ecet pót ló, több mint 2 l-es pa lack ban (kiv. a bor ece tet)
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23. áru cso port: Az élel mi szer ipar mel lék ter mé kei és hul la dé kai, el ké szí tett ál la ti ta kar mány

23011000 Liszt, dara, lab dacs hús ból, vá gá si mel lék ter mék bõl, bel sõ ség bõl; tö pör tyû

23012000 Liszt, dara, lab dacs hal ból, rák ból, pu ha tes tû bõl vagy más ge rinc te len ví zi ál lat ból

23040000 Szó ja bab olaj ki vo ná sa kor ke let ke zõ olaj po gá csa és más szi lárd ma ra dék, õröl ve és lab dacs (pel let) alak ban is

23062000 Olaj po gá csa és más szi lárd ma ra dék len mag ból, õröl ve és lab dacs (pel let) alak ban is (kiv. a szó já ból és a
föl di mo gyo ró ból szár ma zót)

23063000 Olaj po gá csa és más szi lárd ma ra dék nap ra for gó mag ból, õröl ve és lab dacs (pel let) alak ban is (kiv. a szó já ból és
a föl di mo gyo ró ból szár ma zót)

23064100 Olaj po gá csa és más szi lárd ma ra dék ala csony eru ka sav tar tal mú (ke ve sebb mint 2%) olaj rep ce- vagy
rep ce mag ból, õröl ve és lab dacs (pel let) alak ban is (kiv. a szó já ból és a föl di mo gyo ró ból szár ma zót)

23064900 Más olaj po gá csa és más szi lárd ma ra dék ma gas eru ka sav tar tal mú (leg alább 2%) olaj rep ce- vagy rep ce mag ból,
õröl ve és lab dacs (pel let) alak ban is (kiv. a szó já ból és a föl di mo gyo ró ból szár ma zót)

23069005 Ku ko ri ca csí ra olaj ki vo ná sa kor ke let ke zõ olaj po gá csa és más szi lárd ma ra dék, õröl ve vagy lab dacs (pel let)
alak ban is a 2304 vagy 2305 vtsz. alá tar to zó ter mé kek ki vé te lé vel

23069090 Más nö vé nyi zsí rok vagy ola jok ból ke let ke zõ olaj po gá csa és más szi lárd ma ra dék, olaj po gá csa és más szi lárd
ma ra dék sze zám ból, ri ci nus ból, ke se rû man du lá ból, mus tár mag ból, õröl ve és lab dacs (pel let) alak ban is

23099020 Ku ko ri ca ke mé nyí tõ-gyár tás hul la dé ka, ál la tok ete té sé re max. 28% ke mé nyí tõ-, 4,5% zsír- 
és 40% fe hér je tar ta lom mal

23099031 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, max. 10% ke mé nyí tõ- és ke ve sebb mint 10% tej ter mék-tar ta lom mal

23099033 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, max. 10% ke mé nyí tõ tar ta lom mal és min. 10, de ke ve sebb mint 
50% tej ter mék-tar ta lom mal

23099035 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, max. 10% ke mé nyí tõ tar ta lom mal és min. 50, de ke ve sebb mint 
75% tej ter mék-tar ta lom mal

23099039 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, max. 10% ke mé nyí tõ tar ta lom mal és min. 75% tej ter mék-tar ta lom mal

23099041 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, több mint 10, de max. 30% ke mé nyí tõ tar ta lom mal és ke ve sebb mint 
10% tej ter mék-tar ta lom mal

23099043 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, több mint 10, de max. 30% ke mé nyí tõ tar ta lom mal, és min. 10, de ke ve sebb
mint 50% tej ter mék-tar ta lom mal

23099049 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, több mint 10, de max. 30% ke mé nyí tõ tar ta lom mal, és min. 
50% tej ter mék-tar ta lom mal

23099051 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, több mint 30% ke mé nyí tõ tar ta lom mal és ke ve sebb mint 
10% tej ter mék-tar ta lom mal

23099053 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, több mint 30% ke mé nyí tõ tar ta lom mal, és min. 10, de ke ve sebb mint 
50% tej ter mék-tar ta lom mal

23099059 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, több mint 30% ke mé nyí tõ tar ta lom mal, és min. 50% tej ter mék-tar ta lom mal

23099070 Ál la ti ta kar mány cu kor- és ke mé nyí tõ tar ta lom nél kül, de tej ter mék-tar ta lom mal

23099091 Ki lú go zott ré pa sze let, hoz zá adott me lasszal

23099095 Ál la ti ta kar mány, ko lin klo rid-tar tal ma min. 49%

23099099 Más ál la ti ta kar mány (kiv. ku tya, macs ka ele del, hal és ten ge ri em lõs ré sze it tar tal ma zó ol dat,
ku ko ri ca ke mé nyí tõ-gyár tás hul la dé ka, ki lú go zott ré pa sze let, hoz zá adott me lasszal, va la mint amely nek
ko lin klo rid-tar tal ma min. 49%)
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