
Jövedéki adó fajtakódok 2017. január 1-től 

(Termékmérleg adómérték kód: H1) 
 

    

 

1. oldal, összesen: 12 

 

Ásványolaj termékek 

 

Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter)                               500 

Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg)                                           689 

Nem adóköteles ásványolaj termék (nm
3
)                                           690 

 

Szabványos termékre adómérték 

 

 0 Ft/ezer kg 

 cseppfolyósított halmazállapotú gáz nem motorikus célra [Jöt. 52. § (1) bek. f) pont]    513 

 egyéb ellenőrzött ásványolajtermék [Jöt. 52. § (1) bek. f) pont]      615 

 0 Ft/ezer liter  

 a 3811 vámtarifaszám alá tartozó ellenőrzött ásványolajtermék, kivéve az üzemanyag célú 

gázolaj adalékanyagát, hígítóanyagát és az ólmozatlan benzin adalékanyagát, hígítóanyagát 

[Jöt. 50. § (3) bek. f) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. h) pontban megjelölt adómérték}   694 

 28 Ft/nm
3
  

 közúti járművek üzemanyagaként értékesített, felhasznált sűrített gáz halmazállapotú 

szénhidrogén [Jöt. 52. § (1) bek. g) pont]         521 

 nem adómértékes ásványolaj üzemanyagkénti, vagy tüzelő-, fűtőanyagkénti előállítása, 

beszerzése, kínálása, értékesítése, vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. f) pont] {a Jöt. 52. § 

(1) bek. g) pontban megjelölt adómérték} (a Jöt. 7. § 37/E. pontban meghatározott olajtermék  

is ide tartozik)               529 

 bioüzemanyag – kivéve a Jöt. 52. § (2) bek. a) pontban említett biodízelt, illetve a Jöt. 52. § 

(2) bek. b) pontban, és a Jöt. 52. § (6) bekezdésben említett E85 üzemanyagot – közúti 

járművek üzemanyagaként [Jöt. 52. § (2) bek. c) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. g) pontban 

megjelölt adómérték}            655 

 4 655 Ft/ezer kg  

 fűtőolaj [Jöt. 52. § (1) bek. e) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. e) pontban megadott feltételeknek 

megfelelő 2710 19 61 vtsz. alá tartozó fűtőolaj}        511 

 egyéb ellenőrzött ásványolajtermék [Jöt. 52. § (1) bek. e) pont]      611 

 12 725 Ft/ezer kg  

 cseppfolyósított halmazállapotú gáz egyéb motorikus célú értékesítése, importálása, 

felhasználása [Jöt. 52. § (1) bek. f) pont]         514 

 egyéb ellenőrzött ásványolajtermék [Jöt. 52. § (1) bek. f) pont]      614 

 bioüzemanyag – kivéve a Jöt. 52. § (2) bek. a) pontban említett biodízelt, illetve a Jöt. 52. § 

(2) bek. b) pontban, és a Jöt. 52. § (6) bekezdésben említett E85 üzemanyagot – egyéb 

motorikus célra [Jöt. 52. § (2) bek. c) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. f) pontban megjelölt 

adómérték}             656 

 19 863 Ft/ezer liter 

 tiszta növényi olaj-gyártó adóraktárban – kizárólag saját célra, legfeljebb 97 liter/hektár 

mennyiségben történő felhasználásra – előállított ásványolaj [Jöt. 52. § (2) bek. d) pont]   693 
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 40 000 Ft/ ezer kg 

 fűtőolaj [Jöt. 52. § (1) bek. e) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. e) pontban megadott feltételeknek 

megfelelő 2710 19 63, 2710 19 65, 2710 19 69 vtsz. alá tartozó fűtőolaj}     512 

 egyéb ellenőrzött ásványolajtermék [Jöt. 52. § (1) bek. e) pont]      612 

 95 800 Ft/ezer kg  

 nem adómértékes ásványolaj üzemanyagkénti, vagy tüzelő-, fűtőanyagkénti előállítása, 

beszerzése, kínálása, értékesítése, vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. f) pont] {a Jöt. 52. § 

(1) bekezdés f) pontban megjelölt adómérték}(a Jöt. 7. § 37/E. pontban meghatározott 

olajtermék  is ide tartozik)           522 

 közúti járművek üzemanyagaként értékesített, felhasznált cseppfolyósított halmazállapotú 

szénhidrogén [Jöt. 52. § (1) bek. f) pont]         528 

 egyéb ellenőrzött ásványolajtermék [Jöt. 52. § (1) bek. f) pont]      606 

 bioüzemanyag – kivéve a Jöt. 52. § (2) bek. a) pontban említett biodízelt, illetve a Jöt. 52. § 

(2) bek. b) pontban, és a Jöt. 52. § (6) bekezdésben említett E85 üzemanyagot – közúti 

járművek üzemanyagaként [Jöt. 52. § (2) bek. c) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. f) pontban 

megjelölt adómérték}            658 

 110 350 Ft/ezer liter, ha a kőolajnak a Jöt. 52. § (9) bekezdése szerint meghatározott 

világpiaci ára az 50 amerikai dollár (a továbbiakban: USD)/hordó értéket meghaladja 

 egyéb ellenőrzött ásványolajtermék [Jöt. 52. § (1) bek. i) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. da) 

pontban megjelölt adómérték}          504 

 a Jöt. 50. § (3) bek. f) pontja szerinti ellenőrzött ásványolajtermékek közül az üzemanyag 

célú gázolaj adalékanyaga, hígítóanyaga [Jöt. 52. § (1) bek. h) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. da) 

pontban megjelölt adómérték}          695 

 szabványos biodízel üzemanyagkénti, tüzelő-, fűtőanyagkénti beszerzése, kínálása, 

értékesítése, felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. a) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. da) pontban 

megjelölt adómérték}             508 

 gázolaj üzemanyag célra [Jöt. 52. § (1) bek. da) pontban megjelölt adómérték]     523 

 nem adómértékes ásványolaj üzemanyagkénti, tüzelő-, fűtőanyagkénti előállítása, beszerzése, 

kínálása, értékesítése, vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. f) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. ca) 

és da) pontban megjelölt adómérték} (a Jöt. 7. § 37/E. pontban meghatározott olajtermék is 

ide tartozik)             524 

 ásványolaj termék jövedéki adó (nem adómértékes ásványolajnak a gázolaj adalékakénti, 

hígítóanyagakénti beszerzése, kínálása, értékesítése, vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. e) 

pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. da) pontban megjelölt adómérték}      608 

 jelölt gázolaj üzemanyag célra [a Jöt. 7. § 41. pont, a Jöt. 13. § (1) bek. g) pont] {a Jöt. 52. § 

(1) bek. da) pontban megjelölt adómérték}         609 

 bioüzemanyag – kivéve a Jöt. 52. § (2) bek. a) pontban említett biodízelt, illetve a Jöt. 52. § 

(2) bek. b) pontban, és a Jöt. 52. § (6) bekezdésben említett E85 üzemanyagot – [Jöt. 52. § 

(2) bek. c) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. da) pontban megjelölt  adómérték}     659 

 gázolaj tüzelő-, fűtőanyag célra [Jöt. 52. § (1) bek. ca) pontban megjelölt adómérték]   682 

 120 350 Ft/ezer liter, ha a kőolajnak a Jöt. 52. § (9) bekezdése szerint meghatározott 

világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket 

 egyéb ellenőrzött ásványolajtermék [Jöt. 52. § (1) bek. i) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. db) 

pontban megjelölt adómérték}          504 
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 a Jöt. 50. § (3) bek. f) pontja szerinti ellenőrzött ásványolajtermékek közül az üzemanyag 

célú gázolaj adalékanyaga, hígítóanyaga [Jöt. 52. § (1) bek. h) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. db) 

pontban megjelölt adómérték}          695 

 szabványos biodízel üzemanyagkénti, tüzelő-, fűtőanyagkénti beszerzése, kínálása, 

értékesítése, felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. a) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. db) pontban 

megjelölt adómérték}             508 

 gázolaj üzemanyag célra [Jöt. 52. § (1) bek. db) pontban megjelölt adómérték]     523 

 nem adómértékes ásványolaj üzemanyagkénti, tüzelő-, fűtőanyagkénti előállítása, beszerzése, 

kínálása, értékesítése, vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. f) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. cb) 

és db) pontban megjelölt adómérték} (a Jöt. 7. § 37/E. pontban meghatározott olajtermék is 

ide tartozik)             524 

 ásványolaj termék jövedéki adó (nem adómértékes ásványolajnak a gázolaj adalékakénti, 

hígítóanyagakénti beszerzése, kínálása, értékesítése, vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. e) 

pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. db) pontban megjelölt adómérték}      608 

 jelölt gázolaj üzemanyag célra [a Jöt. 7. § 41. pont, a Jöt. 13. § (1) bek. g) pont] {a Jöt. 52. § 

(1) bek. db) pontban megjelölt adómérték}         609 

 bioüzemanyag – kivéve a Jöt. 52. § (2) bek. a) pontban említett biodízelt, illetve a Jöt. 52. § 

(2) bek. b) pontban, és a Jöt. 52. § (6) bekezdésben említett E85 üzemanyagot – [Jöt. 52. § 

(2) bek. c) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. db) pontban megjelölt  adómérték}     659 

 gázolaj tüzelő-, fűtőanyag célra [Jöt. 52. § (1) bek. cb) pontban megjelölt adómérték]   682 

 116 000 Ft/ezer kg  

 fűtőolaj [Jöt. 52. § (1) bek. e) pont] [a Jöt. 52. § (1) bek. e) pont alá tartozó 2710 19 61 vtsz-ú 

fűtőolaj, ha a megadott feltételeknek nem felel meg, ideértve az üzemanyagkénti kínálást, 

felhasználást, értékesítést is]           509 

 fűtőolaj [Jöt. 52. § (1) bek. e) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. e) pont alá tartozó 2710 19 63, 2710 

19 65, 2710 19 69 vtsz-ú fűtőolaj, ha a megadott feltételeknek nem felel meg, ideértve az 

üzemanyagkénti kínálást, felhasználást, értékesítést is}       510 

 egyéb ellenőrzött ásványolajtermék [Jöt. 52. § (1) bek. e) pont második fordulata alapján]   605 

 egyéb ellenőrzött ásványolajtermék [Jöt. 52. § (1) bek. e) pont első fordulata alapján]   613 

 120 000 Ft/ezer liter, ha a kőolajnak a Jöt. 52. § (9) bekezdése szerint meghatározott 

világpiaci ára meghaladja az 50 USD/hordó értéket  

 egyéb ellenőrzött ásványolajtermék [Jöt. 52. § (1) bek. i) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. aa) 

pontban megjelölt adómérték}          501 

 a Jöt. 50. § (3) bek. f) pontja szerinti ellenőrzött ásványolajtermékek közül az ólmozatlan 

benzin adalékanyaga, hígítóanyaga [Jöt. 52. § (1) bek. h) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. aa) 

pontban megjelölt adómérték}          696 

 ólmozatlan benzin [Jöt. 52. § (1) bek. aa) pontban megjelölt adómérték]      527 

 nem adómértékes ásványolaj üzemanyagkénti, tüzelő-, fűtőanyagkénti előállítása, beszerzése, 

kínálása, értékesítése, vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. f) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. aa) 

pontban megjelölt adómérték} (a Jöt. 7. § 37/E. pontban meghatározott olajtermék is ide 

tartozik)             688 

 ásványolaj termék jövedéki adó (nem adómértékes ásványolaj a benzin adalékakénti, 

hígítóanyagakénti beszerzése, kínálása, értékesítése, vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. e) 

pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. aa) pontban megjelölt adómérték}      607 
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 bioüzemanyag (ideértve a Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti adójogi feltételnek nem megfelelő, 

azaz mezőgazdasági eredetű, de nem adójogi bioetanolt tartalmazó E85 üzemanyagot is) – 

kivéve a Jöt. 52. § (2) bek. a) pontban említett biodízelt, illetve a Jöt. 52. § (2) bek. b) 

pontban, és a Jöt. 52. § (6) bekezdésben említett E85 üzemanyagot – [Jöt. 52. § (2) bek. c) 

pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. aa) pontban megjelölt adómérték}      668 

 125 000 Ft/ezer liter, ha a kőolajnak a Jöt. 52. § (9) bekezdése szerint meghatározott 

világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket 

 egyéb ellenőrzött ásványolajtermék [Jöt. 52. § (1) bek. i) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. ab) 

pontban megjelölt adómérték}          501 

 a Jöt. 50. § (3) bek. f) pontja szerinti ellenőrzött ásványolajtermékek közül az ólmozatlan 

benzin adalékanyaga, hígítóanyaga [Jöt. 52. § (1) bek. h) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. ab) 

pontban megjelölt adómérték}          696 

 ólmozatlan benzin [Jöt. 52. § (1) bek. ab) pontban megjelölt adómérték]      527 

 nem adómértékes ásványolaj üzemanyagkénti, tüzelő-, fűtőanyagkénti előállítása, beszerzése, 

kínálása, értékesítése, vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. f) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. ab) 

pontban megjelölt adómérték} (a Jöt. 7. § 37/E. pontban meghatározott olajtermék is ide 

tartozik)             688 

 ásványolaj termék jövedéki adó (nem adómértékes ásványolaj a benzin adalékakénti, 

hígítóanyagakénti beszerzése, kínálása, értékesítése, vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. e) 

pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. ab) pontban megjelölt adómérték}      607 

 bioüzemanyag (ideértve a Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti adójogi feltételnek nem megfelelő, 

azaz mezőgazdasági eredetű, de nem adójogi bioetanolt tartalmazó E85 üzemanyagot is) – 

kivéve a Jöt. 52. § (2) bek. a) pontban említett biodízelt, illetve a Jöt. 52. § (2) bek. b) 

pontban, és a Jöt. 52. § (6) bekezdésben említett E85 üzemanyagot – [Jöt. 52. § (2) bek. c) 

pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. ab) pontban megjelölt adómérték}      668 

 124 200 Ft/ezer liter, ha a kőolajnak a Jöt. 52. § (9) bekezdése szerint meghatározott 

világpiaci ára meghaladja az 50 USD/hordó értéket  

 egyéb ellenőrzött ásványolajtermék [Jöt. 52. § (1) bek. i) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. ba) 

pontban megjelölt ólmozott benzin adómérték}        502 

 egyéb ellenőrzött ásványolajtermék [Jöt. 52. § (1) bek. i) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. ba) 

pontban megjelölt üzemanyag petróleum adómérték}       503 

 üzemanyag petróleum [Jöt. 52. § (1) bek. ba) pont]        506 

 nem adómértékes ásványolaj üzemanyagkénti, vagy tüzelő-, fűtőanyagkénti előállítása, 

beszerzése, kínálása, értékesítése, vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. f) pont] {a Jöt. 52. § 

(1) bek. ba) pontban megjelölt üzemanyag petróleum adómérték} (a Jöt. 7. § 37/E. pontban 

meghatározott olajtermék is ide tartozik)         520 

 ólmozott benzin [Jöt. 52. § (1) bek. ba) pont]        525 

 nem adómértékes ásványolaj üzemanyagkénti, vagy tüzelő-, fűtőanyagkénti előállítása, 

beszerzése, kínálása, értékesítése, vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. f) pont] {a Jöt. 52. § 

(1) bek. ba) pontban megjelölt ólmozott benzin adómérték} (a Jöt. 7. § 37/E. pontban 

meghatározott olajtermék is ide tartozik)         526 

 129 200 Ft/ezer liter, ha a kőolajnak a Jöt. 52. § (9) bekezdése szerint meghatározott 

világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket 

 egyéb ellenőrzött ásványolajtermék [Jöt. 52. § (1) bek. i) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. bb) 

pontban megjelölt ólmozott benzin adómérték}        502 
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 egyéb ellenőrzött ásványolajtermék [Jöt. 52. § (1) bek. i) pont] {a Jöt. 52. § (1) bek. bb) 

pontban megjelölt üzemanyag petróleum adómérték}       503 

 üzemanyag petróleum [Jöt. 52. § (1) bek. bb) pont]        506 

 nem adómértékes ásványolaj üzemanyagkénti, vagy tüzelő-, fűtőanyagkénti előállítása, 

beszerzése, kínálása, értékesítése, vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. f) pont] {a Jöt. 52. § 

(1) bek. bb) pontban megjelölt üzemanyag petróleum adómérték} (a Jöt. 7. § 37/E. pontban 

meghatározott olajtermék is ide tartozik)         520 

 ólmozott benzin [Jöt. 52. § (1) bek. bb) pont]        525 

 nem adómértékes ásványolaj üzemanyagkénti, vagy tüzelő-, fűtőanyagkénti előállítása, 

beszerzése, kínálása, értékesítése, vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. f) pont] {a Jöt. 52. § 

(1) bek. bb) pontban megjelölt ólmozott benzin adómérték} (a Jöt. 7. § 37/E. pontban 

meghatározott olajtermék is ide tartozik)         526 

 A Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti adójogi feltételnek megfelelő, azaz adójogi bioetanolt 

tartalmazó; kizárólag Közösségben termelt, mezőgazdasági eredetű alapanyagból gyártott, 

fenntartható módon előállított E85 üzemanyag, ha a kőolajnak a Jöt. 52. § (9) bekezdése 

szerint meghatározott világpiaci ára meghaladja az 50 USD/hordó értéket 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 14,50 %, de legfeljebb 15,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés aa) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 15%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 77 500 Ft/ezer liter       617 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 15,50 %, de legfeljebb 16,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés aa) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 16%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 78 000 Ft/ezer liter       618 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 16,50 %, de legfeljebb 17,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] { az (1) bekezdés aa) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 17%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 78 500 Ft/ezer liter       619 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 17,50 %, de legfeljebb 18,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés aa) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 18%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 79 000 Ft/ezer liter       620 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 18,50 %, de legfeljebb 19,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés aa) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 19%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 79 500 Ft/ezer liter       621 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 19,50 %, de legfeljebb 20,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés aa) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 20%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 80 000 Ft/ezer liter       622 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 20,50 %, de legfeljebb 21,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés aa) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 21%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 80 500 Ft/ezer liter       623 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 21,50 %, de legfeljebb 22,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés aa) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 22%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 81 000 Ft/ezer liter       624 
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 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 22,50 %, de legfeljebb 23,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés aa) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 23%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 81 500 Ft/ezer liter       625 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 23,50 %, de legfeljebb 24,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés aa) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 24%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 82 000 Ft/ezer liter       626 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 24,50 %, de legfeljebb 25,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] { az (1) bekezdés aa) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 25%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 82 500 Ft/ezer liter       627 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 25,50 %, de legfeljebb 26,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés aa) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 26%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 83 000 Ft/ezer liter       628 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 26,50 %, de legfeljebb 27,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés aa) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 27%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 83 500 Ft/ezer liter       629 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 27,50 %, de legfeljebb 28,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés aa) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 28%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 84 000 Ft/ezer liter       630 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 28,50 %, de legfeljebb 29,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés aa) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 29%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 84 500 Ft/ezer liter       631 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 29,50 %, de legfeljebb 30,00 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés aa) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 30%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 85 000 Ft/ezer liter       632 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] a Jöt. 52. § (6) bekezdésében meghatározott 

adómérték alkalmazásával {Jöt. 52. § (1) bekezdés aa) pontjában megjelölt adómérték} 

120 000 Ft/ezer liter       698 

 A Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti adójogi feltételnek megfelelő, azaz adójogi bioetanolt 

tartalmazó; kizárólag Közösségben termelt, mezőgazdasági eredetű alapanyagból gyártott, 

fenntartható módon előállított E85 üzemanyag, ha a kőolajnak a Jöt. 52. § (9) bekezdése 

szerint meghatározott világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 14,50 %, de legfeljebb 15,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés ab) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 15%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 78 250 Ft/ezer liter       617 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 15,50 %, de legfeljebb 16,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés ab) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 16%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 78 800 Ft/ezer liter       618 
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 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 16,50 %, de legfeljebb 17,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] { az (1) bekezdés ab) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 17%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 79 350 Ft/ezer liter       619 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 17,50 %, de legfeljebb 18,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés ab) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 18%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 79 900 Ft/ezer liter       620 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 18,50 %, de legfeljebb 19,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés ab) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 19%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 80 450 Ft/ezer liter       621 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 19,50 %, de legfeljebb 20,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés ab) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 20%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 81 000 Ft/ezer liter       622 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 20,50 %, de legfeljebb 21,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés ab) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 21%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 81 550 Ft/ezer liter       623 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 21,50 %, de legfeljebb 22,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés ab) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 22%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 82 100 Ft/ezer liter       624 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 22,50 %, de legfeljebb 23,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés ab) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 23%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 82 650 Ft/ezer liter       625 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 23,50 %, de legfeljebb 24,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés ab) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 24%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 83 200 Ft/ezer liter       626 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 24,50 %, de legfeljebb 25,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] { az (1) bekezdés ab) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 25%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 83 750 Ft/ezer liter       627 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 25,50 %, de legfeljebb 26,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés ab) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 26%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 84 300 Ft/ezer liter       628 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 26,50 %, de legfeljebb 27,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés ab) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 27%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 84 850 Ft/ezer liter       629 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 27,50 %, de legfeljebb 28,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés ab) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 28%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 85 400 Ft/ezer liter       630 
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 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 28,50 %, de legfeljebb 29,49 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés ab) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 29%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 85 950 Ft/ezer liter       631 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 29,50 %, de legfeljebb 30,00 % 

ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] {az (1) bekezdés ab) pontjában 

megjelölt ásványolaj adómértékének 30%-a és az E85 bioetanol tartalmára jutó adó-

tartamának együttes összege} 86 500 Ft/ezer liter       632 

 E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] a Jöt. 52. § (6) bekezdésében meghatározott 

adómérték alkalmazásával {Jöt. 52. § (1) bekezdés ab) pontjában megjelölt adómérték} 

125 000 Ft/ezer liter       698 

 333 385 Ft/hl 

 2207 vámtarifaszám alá tartozó alkoholtermék bioüzemanyag [Jöt. 52. § (2) bek. c) pont]  

{a Jöt. 64. § (2) bek. szerinti adómérték}         674 

 

Nem szabványos termékre, adómérték [Jöt. 52. § (3) bek.] 

(a Jöt. 52. § (4) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése esetén a nem szabványossághoz rendelt 

adómértéket nem kell alkalmazni) 
 

 48 Ft/nm
3
   (521, 529 fajtakód + 20,00 Ft/nm

3
)       535 

 20 000 Ft/ezer kg  (513, 615 fajtakód + 20 000 Ft/ezer kg)      515 

 24 655 Ft/ezer kg  (511, 611 fajtakód + 20 000 Ft/ezer kg)      531 

 32 725 Ft/ezer kg  (514, 614 fajtakód + 20 000 Ft/ezer kg)      516 

 60 000 Ft/ezer kg  (512, 612 fajtakód + 20 000 Ft/ezer kg)      532 

 115 800 Ft/ezer kg (522, 528, 606 fajtakód + 20 000 Ft/ezer kg)     534 

 136 000 Ft/ezer kg (509, 510, 605, 613 fajtakód + 20 000 Ft/ezer kg)     530 

 150 350 Ft/ezer liter, ha a kőolajnak a Jöt. 52. § (9) bekezdése szerint meghatározott világpiaci 

ára meghaladja az 50 USD/hordó értéket 

o     (504, 523, 524, 609, 682 fajtakód + 40 000 Ft/ezer liter)    536 

o     (508 fajtakód + 40 000 Ft/ezer liter)       518 

 160 350 Ft/ezer liter, ha a kőolajnak a Jöt. 52. § (9) bekezdése szerint meghatározott világpiaci 

ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket 

o    (504, 523, 524, 609, 682 fajtakód + 40 000 Ft/ezer liter)    536 

o      (508 fajtakód + 40 000 Ft/ezer liter)       518 

 160 000 Ft/ezer liter, ha a kőolajnak a Jöt. 52. § (9) bekezdése szerint meghatározott világpiaci 

ára meghaladja az 50 USD/hordó értéket  

    (501, 527, 688, 698 fajtakód + 40 000 Ft/ezer liter)     538 

 165 000 Ft/ezer liter, ha a kőolajnak a Jöt. 52. § (9) bekezdése szerint meghatározott világpiaci 

ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket  

    (501, 527, 688, 698 fajtakód + 40 000 Ft/ezer liter)     538 

 164 200 Ft/ezer liter, ha a kőolajnak a Jöt. 52. § (9) bekezdése szerint meghatározott világpiaci 

ára meghaladja az 50 USD/hordó értéket  

o    (503, 506, 520 fajtakód + 40 000 Ft/ezer liter)     517 

o    (502, 525, 526 fajtakód + 40 000 Ft/ezer liter)     539 

 169 200 Ft/ezer liter, ha a kőolajnak a Jöt. 52. § (9) bekezdése szerint meghatározott világpiaci 

ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket  

o    (503, 506, 520 fajtakód + 40 000 Ft/ezer liter)     517 

o    (502, 525, 526 fajtakód + 40 000 Ft/ezer liter)     539 



Jövedéki adó fajtakódok 2017. január 1-től 

(Termékmérleg adómérték kód: H1) 
 

    

 

9. oldal, összesen: 12 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti], ha a kőolajnak a Jöt. 52. § (9) bekezdése szerint 

meghatározott világpiaci ára meghaladja az 50 USD/hordó értéket 

 117 500 Ft/ezer liter (617 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       634 

 118 000 Ft/ezer liter (618 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       635 

 118 500 Ft/ezer liter (619 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       636 

 119 000 Ft/ezer liter (620 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       637 

 119 500 Ft/ezer liter (621 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       638 

 120 000 Ft/ezer liter (622 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       639 

 120 500 Ft/ezer liter (623 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       640 

 121 000 Ft/ezer liter (624 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       641 

 121 500 Ft/ezer liter (625 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       642 

 122 000 Ft/ezer liter (626 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       643 

 122 500 Ft/ezer liter (627 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       644 

 123 000 Ft/ezer liter (628 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       645 

 123 500 Ft/ezer liter (629 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       646 

 124 000 Ft/ezer liter (630 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       647 

 124 500 Ft/ezer liter (631 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       648 

 125 000 Ft/ezer liter (632 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       649 
 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti], ha a kőolajnak a Jöt. 52. § (9) bekezdése szerint 

meghatározott világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket 

 118 250 Ft/ezer liter (617 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       634 

 118 800 Ft/ezer liter (618 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       635 

 119 350 Ft/ezer liter (619 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       636 

 119 900 Ft/ezer liter (620 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       637 

 120 450 Ft/ezer liter (621 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       638 

 121 000 Ft/ezer liter (622 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       639 

 121 550 Ft/ezer liter (623 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       640 

 122 100 Ft/ezer liter (624 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       641 

 122 650 Ft/ezer liter (625 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       642 

 123 200 Ft/ezer liter (626 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       643 

 123 750 Ft/ezer liter (627 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       644 

 124 300 Ft/ezer liter (628 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       645 

 124 850 Ft/ezer liter (629 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       646 

 125 400 Ft/ezer liter (630 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       647 

 125 950 Ft/ezer liter (631 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       648 

 126 500 Ft/ezer liter (632 fajtakód + 40 000 Ft/ ezer liter)       649 

 

Alkoholtermékek 

 0 Ft/hl  

 teljesen denaturált alkohol           540 

 167 000 Ft/hl  

 bérfőzött párlat legfeljebb 50 l/év/fő (háztartás) mennyiségig      541 
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 333 385 Ft/hl  

 bérfőzött párlat 50 l/év/fő (háztartás) mennyiség felett       542 

 a Jöt. 7. § 37. pontja szerinti bioetanol          545  

 a Jöt. 63. § (1) bek. c) pontja szerint alkoholtermék (a Jöt. 64. § (4) bekezdésben foglaltak 

kivételével)              546  

 pálinka             547 

 bérfőzés vagy magánfőzés keretében előállított értékesítésre szánt párlat      548 

 a Jöt. 63. § (1) bek. a)-b) pontja szerinti alkoholtermék (a pálinka és a bérfőzés vagy 

magánfőzés keretében előállított párlat kivételével)         692 

 Más tagállam által bejelentett denaturálási eljárással előállított alkoholtermék    697 

 nincsen jövedéki adómérték 

 a 2208 vámtarifaszámú, 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú termékre, 

amennyiben az keretengedéllyel előállított vagy más tagállamból, harmadik országból 

behozott, a 68. § (1) bekezdés a) pontjában megnevezett termék [Jöt. 64. § (9) bek.]   699 

 a Jöt. 68. § (1) bek. b) pontja szerinti aroma    

(konkrét adómérték megjelölése nélkül, mivel a küldő tagállamban hatályos adómérték alapján az aroma egységnyi 

mennyiségre jutó adótartamot kell figyelembe venni (a közösségi adófelfüggesztéssel történő szállítás esetén 

alkalmazandó)             549 

 

Sör 

 1 620 Ft/HLF  

 sör (a Jöt. 76. § (3) bekezdésében meghatározott magasabb adómérték)      552 

 810 Ft/HLF  

 a Jöt. 78. § (1) bekezdés a) pontja szerinti sörfőzdében előállított sör (a Jöt. 76. § (3) 

bekezdésében megjelölt alacsonyabb adómérték)         553 

 

Pezsgő 

 16 460 Ft/hl 

 tényleges alkoholtartalma 1,2 tf %-nál több, de legfeljebb 15 tf % és kizárólag erjedéssel 

keletkezett             563 

 tényleges alkoholtartalma 1,2 tf %-nál több, de legfeljebb 13 tf % és nem kizárólag erjedéssel 

keletkezett             564 

 tényleges alkoholtartalma 13 tf %-nál több, de legfeljebb 15 tf % és kizárólag erjedéssel 

keletkezett              565 

 

Köztes alkoholtermék 

 25 520 Ft/hl 

 habzó köztes alkoholtermék, amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2 tf %-nál több, de 

legfeljebb 22 tf % (a sör, a bor és a pezsgő kivételével)       575 

 nem habzó köztes alkoholtermék, amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2 tf %-nál több, de 

legfeljebb 22 tf % (a sör, a bor, a pezsgő és a habzó köztes alkoholtermék kivételével)   576 
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11. oldal, összesen: 12 

Dohánygyártmány 

 szivarra, szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 14 %-a, de legalább 4 120 Ft/ezer db     584 

 cigaretta 

 8 cm hosszúságig az adó mértéke 16 200 Ft/ezer db és a kiskereskedelmi eladási ár 25 %-a, 

de legalább 28 800 Ft/ezer db           585 

 8 cm hosszúság felett, de nem hosszabb mint 11 cm, az adó mértéke  32 400 Ft/ezer db és a 

kiskereskedelmi eladási ár 25 %-a, de legalább 57 600 Ft/ezer db        586 

 11 cm hosszúság felett, de nem hosszabb mint 14 cm, az adó mértéke 48 600 Ft/ezer db és a 

kiskereskedelmi eladási ár 25 %-a, de legalább 86 400 Ft/ezer db      587 

 finomra vágott fogyasztási dohányra 16 200 Ft/kg        588 

 egyéb fogyasztási dohányra 16 200 Ft/kg          589 

 elektronikus cigaretta töltőfolyadékra 55 Ft/ml         700 

 új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó, vagy dohánnyal együtt fogyasztott 

 egyszer használatos termékeire 10 Ft/db (szál)        701 

 folyadékára 70 Ft/ml            702 
 

Az olyan termék (kivéve a gyógyászati célra használt, gyógyhatású anyagot tartalmazó külön 

jogszabályban meghatározott forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező termék), amely teljesen 

vagy részben dohánytól eltérő anyagot is tartalmaz, de egyébként megfelel a 

 cigaretta kritériumának [Jöt. 96. § (1) bek. a) pont] 

 8 cm hosszúságig az adó mértéke 16 200 Ft/ezer db és a kiskereskedelmi eladási ár 25 %-a, 

de legalább 28 800 Ft/ezer db                     683 

 8 cm hosszúság felett, de nem hosszabb mint 11 cm, az adó mértéke 32 400 Ft/ezer db és a 

kiskereskedelmi eladási ár 25 %-a, de legalább 57 600 Ft/ezer db        684 

 11 cm hosszúság felett, de  nem hosszabb mint 14 cm, az adó mértéke 48 600 Ft/ezer db és a 

kiskereskedelmi eladási ár 25 %-a, de legalább 86 400 Ft/ezer db      685 

 finomra vágott fogyasztási dohány kritériumának [Jöt. 96. § (1) bek. f) pont] 16 200 Ft/kg   686 

 egyéb fogyasztási dohány kritériumának [Jöt. 96. § (1) bek. g) pont] 16 200 Ft/kg    687 

 

Az olyan termék, amely részben tartalmaz a dohánytól eltérő anyagot is, de egyébként megfelel a 

 szivar, szivarka kritériumának [Jöt. 96. § (1) bek. b)-c) pont] az adó mértéke a kiskereskedelmi 

eladási ár 14 %-a, de legalább 4 120 Ft/ezer db         691 

 

Bor 

 0 Ft/hl              

 szőlőbor, amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2 tf %-nál több, de legfeljebb 15 tf % és 

kizárólag erjedéssel keletkezett (a pezsgő kivételével)       591 

 szőlőbor, amelynek tényleges alkoholtartalma 15 tf %-nál több, de legfeljebb 18 tf %, 

kizárólag erjedéssel keletkezett és adalékanyagot nem tartalmaz (a pezsgő kivételével)   592 
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 szőlőbor és hozzáadott ízesítés nélküli szénsavas víz 8,5 tf %-ot meg nem haladó 

alkoholtartalmú keveréke, amelyben a szőlőbor aránya meghaladja az 50 %-ot (a pezsgő 

kivételével)                                                                                                                         596 

 9 870 Ft/hl       

 egyéb bor, amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2 tf %-nál több, de legfeljebb 10 tf % és nem 

kizárólag erjedéssel keletkezett (a pezsgő kivételével)       593 

 egyéb bor, amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2 tf %-nál több, de legfeljebb 10 tf % (a sör 

kivételével)               594 

 egyéb bor, amelynek tényleges alkoholtartalma 10 tf %-nál több, de legfeljebb 15 tf % és 

kizárólag erjedéssel keletkezett (a sör kivételével)        595 


