
 
 

 
1. ÁLTALÁNOS  TUDNIVALÓK  A DE MINIMIS  TÁMOGATÁSRÓL 
 
Az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikk (1) bekezdése szerint a közös piaccal 
összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott 
támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak, vagy bizonyos áruk termelésének elınyben 
részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok 
közötti kereskedelmet. 
Az Európai Bizottság folyamatosan vizsgálja a tagállamokban a vállalkozásoknak nyújtott 
létezı támogatásokat, és a Bizottságnak be kell jelenteni minden új támogatásnyújtásra-, és 
módosításra irányuló szándékot. Magyarországon az említett bejelentés megtétele a PM 
Támogatásokat Vizsgáló Irodája útján történik.  
A Bizottsághoz történı bejelentési kötelezettség alól – többek között – mentesek a de 
minimis támogatások, mivel azok a támogatás összegére való tekintettel nem torzítják a 
versenyt. E támogatási intézkedéseket úgy kell tekinteni, hogy azok nem felelnek meg a 
Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdésében foglalt kritériumoknak, ezért nem tartoznak a fent 
említett bejelentési kötelezettség alá. 
A de minimis támogatást 2007. január 1-jétıl - felváltva a korábbi 69/2001/EK rendeletet - a 
Bizottság az EK-Szerzıdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete (a továbbiakban: EK rendelet) (2006. 
december 15.) szabályozza. 
 
2. A DE MINIMIS  TÁMOGATÁS  SZABÁLYA 
 
Csekély összegő (de minimis) állami támogatásnak minısül minden olyan állami forrásból 
nyújtott támogatás, amelyrıl a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell 
tekinteni  
Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegő támogatási jogcímen odaítélt 
támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 
200.000 eurónak, közúti szállítás esetén pedig a 100.000 eurónak megfelelı forint összeget.  
Nem kell alkalmazni a de minimis támogatásra vonatkozó szabályokat, amennyiben a 
kedvezményezett nem minısül vállalkozásnak az EK Szerzıdés 87. cikk (1) bekezdés 
értelmében, azaz ha a munkaadó költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, 
köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy közhasznú társaság, amennyiben az általa végzett 
támogatott tevékenység nem minısül gazdasági tevékenységnek, illetve a támogatással 
érintett munkavállalók foglalkoztatására nem gazdasági tevékenység keretében kerül sor. 
 
2.1. A TÁMOGATÁS  FORRÁSA, ÖSSZEGE 
 
Állami forrásból nyújtott támogatásnak minısülnek: a központi költségvetés, az 
elkülönített állami pénzalapok (pl. MPA), a társadalombiztosítási alapok, a helyi és kisebbségi 
önkormányzatok, illetve az Európai Unió közösségi forrásaiból származó pénzek is. Tehát a 
200 ezer, ill. 100 ezer eurós támogatási korlát szempontjából mindezen forrásból származó 
de minimis támogatást figyelembe kell venni, nemcsak az MPA-ból nyújtott de minimis 
támogatásokat.1 
A 200 ezer ill. a 100 ezer eurónak megfelelı forintösszeg kiszámításakor a támogatásról szóló 

                                                 
1 Így tehát figyelembe kell venni, a 2004-2006. évi Humánerıforrás Fejlesztési Operatív Program 1. 1 intézkedése: a 
munkanélküliség megelızése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 
5/2006. (VIII. 11.) MeHVM-SZMM együttes rendelet alapján nyújtott de minimis támogatásokat, továbbá a TÁM OP ÉS TI 
OP programon belül nyújtott de minimis támogatásokat is. 
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döntés napját megelızı hónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank 
(www.mnb.hu) által közzétett két tizedesjegy pontossággal meghatározott deviza 
középárfolyamot kell figyelembe venni. 
[85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés] 

 
Az értékhatár számítása szempontjából nem a támogatás összege, hanem a támogatás 
tartalom az irányadó: 
 
Támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatásnak a 85/2004. 
(IV. 19.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt útmutató szerint kiszámított értéke. 
Számítására vonatkozó excell tábla és függvény a PM TVI honlapján található.  
 
Az EK-rendelet kizárólag a transzparens („átlátható”) támogatásokra alkalmazható, azaz 
csak olyan támogatásokra, amelyekre vonatkozóan a támogatás bruttó támogatástartalma 
elızetesen pontosan kiszámítható. 
 
A de minimis támogatások formája lehet különösen a vissza nem térítendı és a 
visszatérítendı pénzeszközök nyújtása, kamatmentes kölcsön, kedvezményes kamatozású 
kölcsön, kamattámogatás, kedvezményes feltételő kezességvállalás, állami tıkejuttatás, 
adókedvezmény, adóalap-kedvezmény, ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett 
nyújtott szolgáltatás, ingatlanjuttatás, követelésrıl való lemondás, tartozásátvállalás, 
kedvezményes bérlet és a kedvezményes lízing is. 
A támogatás összege és a támogatástartalom összege a vissza nem térítendı támogatások 
esetében megegyezı, amennyiben a támogatás folyósítása egy adóéven belül történik. 
 
A támogatási korlát számítása szempontjából (200.000, ill. 100.000 euró) az összes használt 
számadatot bruttó számnak kell tekinteni, azaz bármely adózás vagy egyéb levonás elıtti 
adatnak. 
 
A támogatást nyújtónak valamennyi de minimis támogatásként nyújtott támogatással 
kapcsolatban – a támogatás egyéb feltételei mellett - azt is meg kell vizsgálnia, hogy az adott 
vállalkozás által – a kérelmezett támogatással együtt – igénybevett de minimis támogatások 
összege az adott pénzügyi év, illetve az azt megelızı két pénzügyi év vonatkozásában nem 
haladják-e meg a 200 ezer, ill. a 100 ezer eurónak megfelelı forint összeget. Az értékhatár 
túllépése esetén a kérelmet el kell utasítani, nem lehet tehát a kérelemnek részben helyt 
adva támogatást megítélni.  
 
Az EK rendelet preambuluma kiemeli, hogy a de minimis felsı határt túllépı támogatás nem 
osztható fel több kisebb részre abból a célból, hogy a részekre osztott támogatás immár a 
rendelet hatálya alá tartozzon. 
 
2.2. A HÁROM  ÉVES IDİSZAK  SZÁMÍTÁSA 
 
Bármely vállalkozás részére bármely három pénzügyi év idıszakában folyósított de 
minimis támogatás összege nem haladhatja meg a 200 ezer, ill. 100 ezer eurónak megfelelı 
forint összeget. 
 
Az érintett 3 éves idıszak vizsgálatakor, tehát az adózás szempontjából a vállalkozás által 
alkalmazott pénzügyi éveket kell figyelembe venni. Az érintett három éves idıszakot gördülı 
módszerrel kell értékelni, tehát minden egyes új de minimis támogatás odaítélésekor az 
érintett pénzügyi évben, valamint azt megelızı két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis 
támogatás teljes összegét kell figyelembe venni. 
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Az értékhatár szempontjából nem a ténylegesen folyósított, hanem a megítélt támogatást 
kell figyelembe venni, tehát az engedélyezett maximális támogatást kell figyelembe venni. A 
de minimis támogatást akkor kell megítéltnek tekinteni, amikor a támogatás igénybe 
vételének a jogát a kedvezményezettre ruházzák  
 
Ha a de minimis támogatás megszüntetésre, vagy visszakövetelésre kerül, és ezért a 
támogatott azt teljes egészében nem veszi igénybe, a következı kérelem elbírálásakor ennek 
ellenére nem a ténylegesen igénybe vett támogatást, hanem a megítélt támogatást kell 
figyelembe venni a támogatási korlát számításakor. 
 
A 3 éves idıszak kezdetének számításakor a de minimis támogatás odaítélésére vonatkozó 
döntés idıpontja az irányadó. 
 
3. A DE MINIMIS  TÁMOGATÁS  NYÚJTÁSÁNAK  FELTÉTELE,  ILL.  TILALMA 
 
A de minimis szabály gyakorlati alkalmazása szempontjából meghatározó jelentıségő, hogy 
milyen ágazathoz, illetve milyen tevékenységekhez nem nyújtható de minimis támogatás. 
 
Fontos változás, hogy a mezıgazdasági termékek már nincsenek teljes mértékben kizárva a 
de minimis támogatás alól, így de minimis támogatás nyújtható a mezıgazdasági termékek 
feldolgozásához, marketingjéhez, kivéve az alábbiakban részletezett eseteket: 
 
A Szerzıdés I. mellékletében (lásd: melléklet) felsorolt mezıgazdasági termékek 
feldolgozásával és forgalmazásával (marketingjével) foglalkozó vállalkozásnak, akkor nem 
nyújtható de minimis támogatás, ha  

– a támogatás összege az elsıdleges termelıktıl beszerzett vagy az érintett 
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 
rögzítésre vagy  
A tagállamoknak tartózkodniuk kell a piac közös szervezésétıl, így nem nyújtható 
támogatás abban az esetben, amikor a nyújtandó támogatás összege a piacon 
beszerzett vagy forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 
meghatározásra. 

– a támogatás összege az elsıdleges termelıknek való teljes vagy részleges 
továbbítástól függ; 
Nem nyújtható támogatás, abban az esetben sem, ha a támogatás nyújtásának 
feltétele az elıdleges termelıkkel való megosztási kötelezettséghez kapcsolódik.2 

 
Mezıgazdasági termék feldolgozása: mezıgazdasági terméken végrehajtott olyan 
mővelet, amelynek eredményeképp ugyancsak mezıgazdasági termék jön létre, kivéve az 
állati vagy növényi termék elsı eladásához szükséges, gazdaságon belül történı elıkészítı 
tevékenységet. 
 
Mezıgazdasági termék marketingje:  

– eladás céljából történı birtoklás vagy bemutatás, eladási ajánlat, szállítás vagy 
bármely egyéb piacra jutást elısegítı tevékenység, kivéve az elsıdleges termelı 
részérıl a viszonteladóknak vagy feldolgozóknak történı elsı eladást, valamint a 
termék elsı eladását elıkészítı tevékenységeket;  

– az elsıdleges termelı részérıl a végsı felhasználónak történı eladást 
marketingnek kell tekinteni, amennyiben az e célra elkülönített helységben 
történik. 

                                                 
2 Az AFSZ vonatkozásában jelenleg nem releváns támogatási forma. 
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Fentiek alapján tehát, sem a termék elsı eladásához szükséges, gazdaságon belül végzett 
tevékenységek, mint például gabonafélék betakarítása, vágása, cséplése, tojások 
csomagolása, sem pedig a viszonteladóknak és feldolgozóknak történı elsı eladás ebbıl a 
szempontból nem tekinthetı feldolgozásnak vagy marketingnek, azaz e 
tevékenységekhez nem nyújtható de minimis támogatás!!! 

 
NEM NYÚJHATÓ de minimis támogatás: 
 
a) A halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végzı vállalkozásoknak; 
b) A Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek elsıdleges termelésével 

foglalkozó vállalkozásoknak; 
Mezıgazdasági termék: az EK-Szerzıdés I. sz. mellékletében (lásd: melléklet) felsorolt 
termékek, kivéve a halászati termékeket. 

c) Az exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatásához, nevezetesen az exportált 
mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és 
mőködtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülı egyéb folyó 
kiadásokkal kapcsolatos támogatás; 

d) Import áruk helyett hazai áru használatától függı támogatásként; 
e) Széniparban tevékenységet folytató vállalkozásnak; 
f) A teherszállító jármővek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén mőködı 

vállalkozásnak; 
g) A nehéz helyzetben lévı vállalkozásnak. 

Nehéz helyzetben lévı vállalkozásnak minısül a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 27. § 
(1) bekezdés p.) pontja alapján az a társaság, amelynek a saját tıkéje veszteség folytán 
nem éri el a jegyzett tıke felét a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó 
beszámolóban és ezen veszteség több mint egynegyede a megelızı beszámoló óta eltelt 
idı alatt keletkezett. 

 
Ha egy vállalkozás kizárólag kizárt tevékenységet folytat, akkor részére de minimis 
támogatás nem adható. 
 
A vegyes profilú cégek esetében viszont de minimis támogatás csak a ki nem zárt 
tevékenységhez nyújtható (és a vállalkozásnak nyilatkoznia kell, hogy a támogatást 
kizárólag ehhez fogja felhasználni). 
Ha pl. egy gabonafélék termesztésével foglalkozó szövetkezet a mőanyag fólia gyártással foglalkozó 
melléküzemágába akar segédmunkást foglalkoztatni, akkor ahhoz kaphat de minimis támogatást, de ugyanez a 
szövetkezet a segédmunkást már nem alkalmazhatja a búza mőtrágyázási munkáinak elvégzéséhez, mert a 
gabonafélék elıállításának közvetlen, vagy közvetett támogatása már a kizárt tevékenységek körébe tartozik. 

 
Amennyiben a dolog természetébıl adódóan nem biztosított, hogy a támogatás kizárólag a 
nem kizárt tevékenységgel kapcsolatban hasznosul, akkor a kérelmezett tevékenységhez de 
minimis támogatás nem nyújtható. Kétség esetén nem nyújtható de minimis támogatás! 
 
A támogatás nyújtása során csak a konkrét esetek körültekintı vizsgálata alapján dönthetı 
el, hogy adott esetben a kérelmezı kaphat-e vagy sem de minimis támogatást. Minden esetben 
vizsgálni kell, hogy a kizárt tevékenység szerepel-e a kérelmezı tevékenységi körében, és a 
támogatás közvetlenül, vagy közvetve nem kizárt tevékenységhez adott-e. 
 
Az EK rendelet 2. cikk 5. pontja alapján az azonos támogatható költségek tekintetében a de 
minimis támogatás nem kumulálható állami támogatással, ha az ilyen jellegő kumuláció 
olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a csoportmentességi rendeletben 
vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire 
vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.  
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4. DE MINIMIS  TÁMOGATÁSSAL  KAPCSOLATOS  TÁJÉKOZTATÁSI  

KÖTELEZETTSÉG 
 
Amennyiben egy tagállam egy vállalkozásnak de minimis támogatást ítél meg, tájékoztatnia 
kell a vállalkozást a támogatás de minimis jellegérıl, az érintett vállalkozásnak pedig meg 
kell adnia az adott év, valamint a megelızı két pénzügyi év során kapott egyéb de minimis 
támogatásokkal kapcsolatos összes információt. 
 
Az érintett vállalkozások a de minimis támogatásokkal kapcsolatos információkat a 
támogatási kérelemben (vagy annak mellékletében) tett, erre vonatkozó nyilatkozat 
formájában adják meg. 
 
A támogatást nyújtó a hatósági szerzıdésben ad tájékoztatást a támogatás de minimis 
jellegérıl. 
 
A támogatottal kötött hatósági szerzıdésnek tartalmaznia kell - az EK bizottsági rendeletben 
foglaltakkal összhangban állóan  
– a támogatási kategóriát (tehát azt, hogy adott esetben de minimisként nyújtott 

támogatásról van szó), és  
– a támogatástartalmat, valamint  
– a de minimis támogatással kapcsolatos iratok megırzésére (10 év), továbbá a támogatást 

nyújtó felhívására azok bemutatásának kötelezettségére vonatkozó figyelmeztetést  
[Flt. 21. § (2) bekezdés e) pont]. 
 
Az EK rendelet értelmében az új de minimis támogatás csak azt követıen nyújtható, ha 
ellenırzésre kerül, hogy az nem fogja az érintett pénzügyi év és az azt megelızı két pénzügyi 
év során a vállalkozás által kapott de minimis támogatások teljes összegét a 200.000 euró, ill.  
a 100.000 euró fölé vinni. 
 
A gyakorlatban a támogatás megítélése a kérelmezı nyilatkozata alapján történik. Alapvetıen 
azonban utólagos munkaerıpiaci ellenırzésen derülhet ki a munkaadó esetleges valótlan 
nyilatkozata, amely akár a támogatás visszakövetelését megalapozza, ha a támogatás 
megítélésére a támogatott valós nyilatkozata alapján nem kerülhetett volna. 

 
Ha a kérelmezıvel a támogatást nyújtó szerv a támogatást megállapító okiratban (vagy más 
módon) a támogatás kategóriát, és támogatástartalmat nem közölte, kérelemre köteles azt 
igazolni. 
 
5. A MUNKAÜGYI KÖZPONT ÁLTAL NYÚJOTT TÁMOGATÁSOK 
 
A munkaügyi központ által nyújtott támogatások közül az alábbiak minısülnek de minimis 
támogatásnak: 
 

A támogatás megnevezése A támogatás jogszabályi alapja 

Munka melletti képzés támogatása 
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet  

9. § és 27. § (3) bekezdése 

Bérköltség támogatás 
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet  

11/A. § és  27. § (3) bekezdés 

Munkahelymegırzés támogatása 
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet  

18/C. § és 27. § (3) bekezdés 
Befogadó munkahely kialakításának 

támogatása 
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet  

19/A. § és 27. § (3) bekezdés 
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A csoportos létszámleépítés hátrányos 
következményeinek enyhítését célzó 

támogatás 

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 
 21/A. § és 27. § (3) bekezdés 

Munkaerı-piaci programok kidolgozásának 
és/vagy részbeni vagy teljes 

megvalósításának támogatása 

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 
26/G. § és 27. § (3) bekezdés 

Helyközi utazás támogatása 39/1998. (II.4.) Korm. rendelet 2.§ és 5/A.§ 
Csoportos személyszállítás támogatása 39/1998. (II.4.) Korm. rendelet 3.§ és 5/A.§ 
Tanácsadási tevékenységhez nyújtható 
támogatás (munkaerıpiaci szolgáltatást 

nyújtók támogatása) 

30/2000. (IX.15.) GM rendelet  
 21. § (4) bekezdés 

 

Munkagyakorlat szerzését célzó támogatás 
5/2006. (VIII.11.) MeHVM – SZMM 

együttes rendelet 4. § (1) 
 
6. FONTOS VÁLTOZÁSOK A 69/2001/EK RENDELETHEZ KÉPEST 
 
1. A rendelet hatálya immár kiterjed a szállítási ágazatra is (bizonyos fuvarozási eszközök 

beszerzése kivételével). 
2. A mezıgazdasági tevékenységek már nincsenek teljes mértékben kizárva a rendelet 

hatálya alól, csak a Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek 
elsıdleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységek.  

3. A szénipar ki van zárva a rendelet hatálya alól. 
4. Nem nyújtható csekély összegő (de minimis) támogatás nehéz helyzetben lévı 

vállalkozások részére. 
5. A támogatást nyújtók ellenırzési kötelezettségét érintıen az EK-rendelet kifejezetten 

rögzíti, hogy mindenképp írásban kell értesíteni a vállalkozást  
– a támogatás összegérıl és azt támogatástartalomban kifejezve kell megtenni,  
– utalni kell a rendeletre, hivatkozva annak címére és az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetésére, továbbá 
– írásos nyilatkozatot kell beszerezni a vállalkozástól a megelızı két pénzügyi 

évben és a folyamatban lévı pénzügyi évben kapott bármely csekély összegő (de 
minimis) támogatásról. 

 
 
7. A 1998/2006/EK RENDELET HATÁLYA 
 
A rendeletet visszamenılegesen is lehet alkalmazni a szállítási ágazatban folytatott 
tevékenységhez és a mezıgazdasági termékek feldolgozásához és marketingjéhez nyújtott 
támogatások esetében, amennyiben a rendelet 1. és 2. cikkében foglalt feltételek teljesülnek. 
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Az Európai Közösség létrehozásáról szóló Szerzıdés I. számú mellékletében felsorolt 
termékek 

 
A brüsszeli 

nómenklatúrában 
szereplı vámtarifaszám 

A termékek leírása 

1. ÁRUCSOPORT Élı állatok 
2. ÁRUCSOPORT Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek 
3. ÁRUCSOPORT Halak, rákfélék és puhatestőek 
4. ÁRUCSOPORT Tejtermékek; madártojások; természetes méz  
5. ÁRUCSOPORT   

05.04 Állati belsı részek, hólyag és gyomor (kivéve a halakét), egészben vagy darabokban 
05.15 Máshová nem sorolt vagy máshol nem említett állati termék; az 1. árucsoport vagy a 3. árucsoport szerinti, 

emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat 
6. ÁRUCSOPORT Élı fák és egyéb növények; gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítı lombozat 
7. ÁRUCSOPORT Élelmezési célra alkalmas zöldségek, gyökerek és gumós gyökerek 
8. ÁRUCSOPORT Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrus- és dinnyefélék héja 
9. ÁRUCSOPORT Kávé, tea és főszerek, a matétea (09.03 vtsz.) kivételével 

10. ÁRUCSOPORT Gabonafélék 
11. ÁRUCSOPORT Malomipari termékek; maláta és keményítı; sikér; inulin 
12. ÁRUCSOPORT Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények; 

szalma és takarmány 
13. ÁRUCSOPORT   

ex 13.03 Pektin 
15. ÁRUCSOPORT   

15.01 Sertészsír és egyéb kiolvasztott sertészsiradék; kiolvasztott baromfizsiradék 
15.02 Kiolvasztatlan szarvasmarhafaggyú, juh- vagy kecskefaggyú; ezen zsiradékokból elıállított faggyú (beleértve 

az elsı lét („premier jus”)) 
15.03 Sertészsírsztearin, oleosztearin és faggyúsztearin; sertészsírolaj, oleoolaj és faggyúolaj, nem emulgeálva, 

keverve vagy bármilyen más módon elkészítve 
15.04 Halból és tengeri emlısbıl nyert zsír és olaj, finomítva is 
15.07 Folyékony vagy szilárd stabilizált növényi olajok, nyersen, finomítva vagy tisztítva 
15.12 Állati vagy növényi zsírok és olajok hidrogénezve, finomítva is, de tovább nem elkészítve 
15.13 Margarin, mesterséges zsiradék és más étkezési célra alkalmas feldolgozott zsiradék 
15.17 Zsíros anyagok, illetve állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai 

16. ÁRUCSOPORT Húsból, halból, rákfélékbıl vagy puhatestőekbıl készült termékek 
17. ÁRUCSOPORT   

17.01 Répacukor és nádcukor szilárd állapotban 
17.02 Egyéb cukor; cukorszirup; mőméz (természetes mézzel keverve is); karamell 
17.03 Melasz, fehérítve is 

17.05* Ízesített vagy színezett cukor, szirup és melasz, a bármilyen arányban hozzáadott cukrot tartalmazó 
gyümölcslevek kivételével 

18. ÁRUCSOPORT   
18.01 Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve 
18.02 Kakaóhéj, -hártya, -bır és kakaóhulladék 

20. ÁRUCSOPORT Zöldségfélékbıl, gyümölcsbıl vagy más növényrészekbıl elıállított készítmények 
22. ÁRUCSOPORT   

22.04 Szılımust, erjedésben vagy alkohol hozzáadásától eltérı módon lefojtva 
22.05 Friss szılıbıl készült bor; szılımust alkohol hozzáadásával lefojtva 
22.07 Más erjesztett italok (például almabor, körtebor és mézbor) 

ex 22.08* 
ex 22.09* 

Az e szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékekbıl nyert bármilyen erısségő etil-alkohol és 
szesz, denaturálva is; a likırök, egyéb szeszesitalok és szeszesitalok elıállítására használt összetett alkoholos 
készítmények („koncentrált kivonatok”) kivételével  

22.10* Ecet és ecetpótlók 
23. ÁRUCSOPORT Az élelmiszeripar melléktermékei; elkészített állati takarmányok 
24. ÁRUCSOPORT   

24.01 Feldolgozatlan dohány, dohányhulladék 
45. ÁRUCSOPORT   

45.01 Természetes parafa, megmunkálatlan, aprított, szemcsézett vagy ırölt parafa; parafahulladék 
54. ÁRUCSOPORT   

54.01 Len, nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és lenhulladék (beleértve a foszlatott rongyhulladékot 
is) 

57. ÁRUCSOPORT   
57.01 Kender (Cannabis sativa), nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és kenderhulladék (beleértve 

a foszlatott rongyhulladékot is) 

* Az Európai Gazdasági Közösség Tanácsa 1959. december 18-ai 7a. rendeletének (HL 7. , 1961.1.30., 71. o.) 1. cikke által 
beillesztett vámtarifaszám. 

 
 
 
 


