
Megjelent a Kormány extraprofit adókról szóló 197/2022 (VI.4.) rendeletének 

módosítását tartalmazó 441/2022 (XI.7) rendelet, amely a népegészségügyi 

termékadó fizetésével kapcsolatosan vezet be enyhítéseket.   

A NETA rendeletben foglalt enyhítések  a belföldön beszerzett NETA köteles 

(kész)terméket, illetve a belföldön beszerzett NETA köteles alapanyag felhasználásával 

előállított saját terméket export piacokra szállító élelmiszer-előállítókat és 

kereskedőket mentesíti a népegészségügyi termékadó fizetése alól, amennyiben az 

exportra történő értékesítési szándékukról nyilatkoznak a beszállítójuk felé és hitelt 

érdemlően igazolni is tudják az export értékesítés megvalósulásának a tényét, 

továbbá hogy: 

• a megvásárolt (kész)termék mennyiségéből az export célú értékesítés 

milyen mértékben valósult meg, illetve 

• az általuk előállított adóköteles termékhez a vevőtől/adóalanytól származó 

NETA köteles alapanyag milyen mértékben került felhasználásra a külpiacra 

értékesített saját termék esetében. 

További változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az adóköteles termékek 

körében az előrecsomagolt édes, sós tészta kategóriában (197/2022 (VI.4.) 

Kormányrendelet 1. melléklet) a ja), a jb) és a jc) alkategóriában mentesül az 

adófizetési kötelezettség alól a sütőipari termék előállításához használt lisztkeverék. 

A rendelet a kihirdetést követő napon, azaz 2022.11.08-án lépett hatályba. 

 

A hatályos NETA fizetési gyakorlat alapján - az érintett termékekre vonatkozóan – az 

adóterhek változását az alábbi táblázatban mutatjuk be (a változásokat pirossal 

jelöltük): 

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/f08b957a1f4104f9922a4497cb30f6183ee38d7f/megtekintes


Termékcsoport 2011. évi CIII. Törvény 
197/2022. (VI.4) Korm. Rendelet, illetve az 

előrecsomagolt édes, sós tészta esetében módosítás a 
441/2022. (XI.7) Korm. Rendelettel 

Neta ('11) 
Extra adó 

('22) 

Üdítők 

hozzáadott cukrot tartalmazó, 8 gramm 
cukor/100 milliliter mennyiséget meghaladó 

cukortartalmú 
2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó – energiaitalnak, 

szörpnek nem minősülő – olyan termék, amely hozzáadott 
cukrot tartalmaz, és cukortartalma meghaladja a 8 gramm 

cukor/100 ml mennyiséget, vagy hozzáadott cukrot és 
édesítőszert egyaránt tartalmaz, a – legalább 50% 

gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó nektárok, 
gyümölcslevek és zöldséglevek, valamint – legalább 50%-

ban tejalapanyag felhasználásával készült termékek 
kivételével 

    

2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó - 
energiaitalnak nem minősülő - termék a 

legalább 25% gyümölcs, illetve 
zöldséghányadot tartalmazó nektárok, 

gyümölcslevek és zöldséglevek, valamint a 
legalább 50%-ban tejalapanyag 

felhasználásával készült termékek 
kivételével 

15 Ft/L 23 Ft/l 

  

2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó – energiaitalnak, 
szörpnek nem minősülő – olyan termék, amely hozzáadott 
cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz, vagy édesítőszert 

nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma a 8 
gramm cukor/100 ml mennyiséget nem haladja meg, a – 

legalább 50 % gyümölcs, illetve zöldséghányadot 
tartalmazó nektárok, gyümölcslevek és zöldséglevek, 

valamint – legalább 50%-ban tejalapanyag 
felhasználásával készült termékek kivételével 

eddig nem 
volt 

8 Ft/L 



Szörp 

szörp a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti 
kivonat alapú szörpök, valamint a legalább 

25% gyümölcs, illetve zöldséghányadot 
tartalmazó szörpök kivételével, [az aa) és 

ab) alpont a továbbiakban együtt: üdítőital]; 

a szörp, mely hozzáadott cukrot tartalmaz, és 
cukortartalma meghaladja a 8 gramm cukor/100 milliliter 

mennyiséget, vagy hozzáadott cukrot és édesítőszert 
egyaránt tartalmaz, a – a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti 

kivonatalapú szörpök, valamint – a legalább 50% 
gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó szörpök 

kivételével 

240 Ft/l 310 Ft/L 

  

a szörp, mely hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert 
tartalmaz, vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot 

tartalmaz, és cukortartalma a 8 gramm cukor/100 milliliter 
mennyiséget nem haladja meg, a – a Magyar 

Élelmiszerkönyv szerinti kivonatalapú szörpök, valamint – 
a legalább 50% gyümölcs, illetve zöldséghányadot 

tartalmazó szörpök kivételével 

eddig nem 
volt 

105 Ft/L 

Energiaitalok 

a 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó termék, 
ha metil-xantint tartalmaz, ideértve azt az 

esetet is, ha a metil-xantint a termék 
valamely összetevője tartalmazza és ba) 

taurint tartalmaz, ideértve azt az esetet is, 
ha a taurint a termék valamely összetevője 

tartalmazza, feltéve, hogy metil-xantin-
tartalma meghaladja az 1 milligramm metil-

xantin/100 milliliter mennyiséget vagy 
taurintartalma meghaladja a 100 
milligramm taurin/100 milliliter 

mennyiséget, 

a 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó termék, ha metil-
xantint tartalmaz, ideértve azt az esetet is, ha a metil-
xantint a termék valamely összetevője tartalmazza, és 
taurint, ginsenget, L-arginint vagy ezek kombinációját 

tartalmazza 

300 Ft/L 390 Ft/l 

 metil-xantin-tartalma meghaladja a 15 
milligramm metil-xantin/100 milliliter 

mennyiséget 

2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó termék, ha metil-xantint 
tartalmaz, ideértve azt az esetet is, ha a metil-xantint a 

termék valamely összetevője tartalmazza, és metil-xantin-
tartalma meghaladja a 15 milligramm metil-xantin/100 

milliliter mennyiséget 

50 ft/L 65 Ft/L 



Előrecsomagolt 
cukrozott 

készítmény 

a hozzáadott cukrot tartalmazó, 1704, 1905, 
2105 VTSZ szám alá tartozó termék, ha 
cukortartalma meghaladja a 25 gramm 

cukor/100 gramm mennyiséget, ide nem 
értve azt a terméket, amely legalább 20 
gramm méz/100 gramm mennyiséget 

tartalmaz, feltéve, hogy cukortartalma nem 
haladja meg a 40 gramm cukor/100 gramm 

mennyiséget, cb) 

más előre csomagolt cukrozott készítmény esetében, 
cukortartalom >25%, más előre csomagolt cukrozott 
készítmény esetében (ha édesítőszert is tartalmaz), 

cukortartalom >25% (kivétel ha 20%mézet tartalmaz és 
cukortartalma nincs 40% fölött, valamint a 1905 10 és a 

1905 40 VTSZ ) 

160 Ft/kg 210 Ft/kg 

 1806 VTSZ szám alá tartozó termék a 
legalább 50%-ban tejalapanyag 

felhasználásával készült termékek 
kivételével, ha hozzáadott cukrot tartalmaz 
és cukortartalma meghaladja a 40 gramm 

cukor/100 gramm mennyiséget és 
kakaótartalma 40 gramm/100 gramm 

terméknél alacsonyabb 

a 1806 VTSZ szám alá tartozó, 40 gramm/100 gramm 
mennyiségnél alacsonyabb kakaótartalmú olyan termék, 

amely hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma 
meghaladja a 40 gramm cukor/100 gramm mennyiséget, 
vagy amely hozzáadott cukrot és édesítőszert egyaránt 

tartalmaz, - a legalább 50%-ban tejalapanyag 
felhasználásával készült termékek és - a ce) pont hatálya 

alá eső termékek kivételével 

160 Ft/kg 210 Ft/kg 

cukrozott kakaópor esetén 

a 1806 10 VTSZ szám alá tartozó, 40 gramm/100 gramm 
mennyiségnél alacsonyabb kakaótartalmú olyan termék, 
amely hozzáadott cukrot és édesítőszert tartalmaz, vagy 

édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és 
cukortartalma a 40 gramm cukor/100 gramm mennyiséget 

meghaladja 

85 Ft/kg 110 Ft/kg 



Előrecsomagolt 
cukrozott 

készítmény 

  

a 1704, a d) pont hatálya alá nem tartozó 1905, 2105 VTSZ 
szám alá tartozó olyan termék, amely hozzáadott cukrot 

nem, de édesítőszert tartalmaz, vagy édesítőszert nem, de 
hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma a 25 

gramm cukor/100 gramm mennyiséget nem haladja meg, 
ide nem értve - azt a terméket, amely legalább 20 gramm 

méz/100 gramm mennyiséget tartalmaz, feltéve, hogy 
cukortartalma nem haladja meg a 25 gramm cukor/100 
gramm mennyiséget, valamint - a 1905 10 és a 1905 40 

VTSZ szám alá tartozó termékeket 

eddig nem 
volt 

65 Ft/kg 

  

a 1806 VTSZ szám alá tartozó, 40 gramm/100 gramm 
mennyiségnél alacsonyabb kakaótartalmú olyan termék, 
amely hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz, 

vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és 
cukortartalma a 40 gramm cukor/100 gramm mennyiséget 

nem haladja meg, - a legalább 50%-ban tejalapanyag 
felhasználásával készült termékek és - a ce) pont hatálya 

alá eső termékek kivételével 

eddig nem 
volt 

65 Ft/kg 

  

a 1806 10 VTSZ szám alá tartozó, 40 gramm/100 gramm 
mennyiségnél alacsonyabb kakaótartalmú olyan termék, 
amely hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz, 

vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és 
cukortartalma a 40 gramm cukor/100 gramm mennyiséget 

nem haladja meg 

eddig nem 
volt 

40 Ft/kg 



Sós snack 

1905, 2005 20 20, 2008 VTSZ szám alá 
tartozó, gabona, burgonya vagy olajos 

magvak felhasználásával készült, sütött, 
extrudált vagy pörkölt, ízesített és azonnali 

fogyasztásra alkalmas termék, ha 
sótartalma meghaladja az 1 gramm só/100 

gramm mennyiséget, ide nem értve a 
kenyeret és a Magyar Élelmiszerkönyv 

szerinti, legfeljebb 2 gramm só/100 gramm 
sótartalmú sütőipari terméket 

1904, 1905, 2005 20 20, 2005 99, 2008 VTSZ szám alá 
tartozó, gabona, burgonya, zöldség vagy olajos magvak 

felhasználásával készült, sütött, extrudált, pirított, 
puffasztott vagy pörkölt és azonnali fogyasztásra alkalmas 

termék, ha - sótartalma meghaladja az 1 gramm só/100 
gramm mennyiséget, vagy - telített zsírsavtartalma 

meghaladja a 2 gramm/ 100 gramm mennyiséget, ide nem 
értve a kenyeret és a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti, 

legfeljebb 2 gramm só/100 gramm sótartalmú sütőipari 
terméket 

300 Ft/kg 390 Ft/kg 

Ételízesítő 

a 2103, 2104 VTSZ szám alá tartozó - 
gyermektápszernek, fogyasztásra kész 

levesnek vagy mártásnak nem minősülő - 
termék, ha sótartalma meghaladja az 5 
gramm só/100 gramm mennyiséget (a 

továbbiakban: ételízesítő), kivéve a mustár, 
a ketchup és az olyan, nem szárított, 

aprított vagy pépesített, sózott ételízesítő 
zöldség készítményt, amelynek sótartalma 

nem haladja meg a 15 gramm só/l 00 
gramm mennyiséget; 

2103, 2104 VTSZ szám alá tartozó - gyermektápszernek, 
fogyasztásra kész levesnek vagy mártásnak nem minősülő 
- termék, ha sótartalma meghaladja az 5 gramm só/100 

gramm mennyiséget, kivéve - a mustárt, - a ketchupot és - 
az olyan, nem szárított, aprított vagy pépesített, sózott 

ételízesítő zöldség készítményt, amelynek sótartalma nem 
haladja meg a 15 gramm só/l00 gramm mennyiséget 

300 Ft/kg 390 Ft/kg 



Ízesített sör 

olyan ital, amely sört és hozzáadott cukrot, 
illetve édesítőszert tartalmaz, ideértve azt 

az esetet is, ha valamely összetevője 
tartalmaz cukrot, illetve édesítőszert, 
feltéve, hogy a termék cukor-, illetve 

édesítőszer-tartalma együttesen 
meghaladja az 5 gramm cukor, illetve ennek 

megfelelő édesítőszer/100 milliliter 
mennyiséget 

olyan ital, amely sört és hozzáadott cukrot tartalmaz, és 
cukortartalma meghaladja az 5 gramm cukor/100 milliliter 

mennyiséget, vagy hozzáadott cukrot és édesítőszert 
egyaránt tartalmaz, ideértve azt az esetet is, ha valamely 

összetevője tartalmaz cukrot, illetve édesítőszert 

25 Ft/l 33 Ft/liter 

  

olyan ital, amely sört és hozzáadott cukrot nem, de 
édesítőszert tartalmaz, vagy édesítőszert nem, de 

hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma az 5 gramm 
cukor/100 milliliter mennyiséget nem haladja meg, 
ideértve azt az esetet is, ha valamely összetevője 

tartalmaz cukrot, illetve édesítőszert 

eddig nem 
volt 

10 Ft/liter 

Alkoholos 
firssítő 

2 Megállapította: 2016. évi LXVI. törvény 
107. § (1). Hatályos: 2017. I. 1-től. a 

legfeljebb 5 térfogatszázalék 
alkoholtartalommal rendelkező, 2208 VTSZ 
szám alá tartozó olyan ital, amely üdítőitalt 
vagy adalékanyagot tartalmaz, feltéve, hogy 

a termék hozzáadott cukrot, illetve 
édesítőszert tartalmaz és a cukor-, illetve 

édesítőszer-tartalma együttesen 
meghaladja az 5 gramm cukor, illetve ennek 

megfelelő édesítőszer/100 milliliter 
mennyiséget 

legfeljebb 5 térfogatszázalék alkoholtartalommal 
rendelkező, 2208 VTSZ szám alá tartozó olyan ital, amely 

üdítőitalt vagy adalékanyagot és hozzáadott cukrot 
tartalmaz, és cukortartalma meghaladja az 5 gramm 

cukor/100 milliliter mennyiséget, vagy hozzáadott cukrot 
és édesítőszert egyaránt tartalmaz, ideértve azt az esetet 

is, ha valamely összetevője tartalmaz cukrot, illetve 
édesítőszert 

25 Ft/l 33 Ft/liter 

  

legfeljebb 5 térfogatszázalék alkoholtartalommal 
rendelkező, 2208 VTSZ szám alá tartozó olyan ital, amely 
üdítőitalt vagy adalékanyagot és hozzáadott cukrot nem, 

de édesítőszert tartalmaz, vagy édesítőszert nem, de 
hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma az 5 gramm 

cukor/100 milliliter mennyiséget nem haladja meg, 
ideértve azt az esetet is, ha valamely összetevője 

tartalmaz cukrot, illetve édesítőszert 

eddig nem 
volt 

10 Ft/liter 



Gyümölcsíz 

2007 VTSZ szám alá tartozó termék, ha 
hozzáadott cukrot tartalmaz és 

cukortartalma meghaladja a 35 gramm 
cukor/100 gramm mennyiséget, a Magyar 

Élelmiszerkönyv szerinti extradzsem, 
extrazselé, marmelád és különleges 

minőségű lekvárok kivételével 

2007 VTSZ szám alá tartozó olyan termék, amely 
hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma meghaladja 

a 35 gramm cukor/100 gramm mennyiséget, vagy 
hozzáadott cukrot és édesítőszert egyaránt tartalmaz, a 
Magyar Élelmiszerkönyv szerinti extradzsem, extrazselé, 
marmelád és különleges minőségű lekvárok kivételével 

600 Ft/kg 780 Ft/kg 

  

2007 VTSZ szám alá tartozó olyan termék, amely 
hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz, vagy 

édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és 
cukortartalma a 35 gramm cukor/100 gramm mennyiséget 

nem haladja meg, a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti 
extradzsem, extrazselé, marmelád és különleges minőségű 

lekvárok kivételével 

eddig nem 
volt 

260 Ft/kg 

Csemege 

  

d) pont hatálya alá nem tartozó 1904, a 2006, a d) pont 
hatálya alá nem tartozó, olajos magvak felhasználásával 
készült 2008 VTSZ szám alá tartozó olyan termék, amely 

hozzáadott cukrot tartalmaz, ha cukortartalma 
meghaladja a 15 gramm cukor/100 gramm mennyiséget, 

vagy hozzáadott cukrot és édesítőszert egyaránt 
tartalmaz, a 8 gramm/100 gramm rosttartalmat elérő 

termék kivételével 

eddig nem 
volt 

210 Ft/kg 

  

d) pont hatálya alá nem tartozó 1904, a 2006, a d) pont 
hatálya alá nem tartozó, olajos magvak felhasználásával 
készült 2008 VTSZ szám alá tartozó olyan termék, amely 
hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz, vagy 

édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és 
cukortartalma a 15 gramm cukor/100 milliliter 

mennyiséget nem haladja meg, a 8 gramm/100 gramm 
rosttartalmat elérő termék kivételével 

eddig nem 
volt 

65 Ft/kg 



Előrecsomagolt 
édes, sós tészta 

  

a sütőipari termék előállításához használt lisztkeverék 
kivételével a 1901 20, 

1902, a c) és d) pont hatálya alá nem tartozó 1905 90 80 
VTSZ szám alá 

tartozó olyan termék, amely hozzáadott cukrot tartalmaz, 
és cukortartalma 

meghaladja a 25 gramm cukor/100 gramm mennyiséget, 
vagy amely 

hozzáadott cukrot és édesítőszert egyaránt tartalmaz, ide 
nem értve 

a jc) alpont hatálya alá tartozó termékeket 

eddig nem 
volt 

210 Ft/kg 

  

a sütőipari termék előállításához használt lisztkeverék 
kivételével a 1901 20, 

1902, a c) és d) pont hatálya alá nem tartozó 1905 90 80 
VTSZ szám alá tartozó 

olyan termék, amely hozzáadott cukrot nem, de 
édesítőszert tartalmaz, vagy 

édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és 
cukortartalma 

a 25 gramm cukor/100 gramm mennyiséget nem haladja 
meg, ide nem értve 

a jc) alpont hatálya alá tartozó termékeket 

eddig nem 
volt 

65 Ft/kg 

  

a sütőipari termék előállításához használt lisztkeverék 
kivételével a 1901 20, 

1902, a c) és d) pont hatálya alá nem tartozó 1905 90 80 
VTSZ szám alá tartozó 

olyan termék, amelynek sótartalma meghaladja az 1 
gramm só/100 gramm 

mennyiséget 

eddig nem 
volt 

210 Ft/kg 

 


