Táblázat: Kiemelten fontos 24 db magyar exporttétel 2019-ben

Termék kód

Termék megjelölés

Magyar
Egyesült
Magyarország KN-6 áru export királyságbeli
exportja az
részaránya magyar export
Egyesült
az Egyes
részaránya a
Királyságba
Királyság teljes magyar
(e EUR)
importján áru exporton
belül 2019
belül 2019

19 528

53,6%

Ágazat

Kategória

4.00% + 7.80
GBP/100kg eda Valuta átváltás
12.00%
(Júni. 01- Aug.
31),
8.00%
(Szept. 01. – Máj.
31.)
Egyszerűsítés

071040

Csemegekukorica

070810

Zöldborsó, friss vagy hűtött
(KKM kérésre került be)

300691
740400

Osztómiás célra alkalmas
készülékek
Rézhulladék és -törmelék

96 620
12 471

31,9%
16,9%

23,6% Egészségipar
10,0% Egyéb

0,00%
0.0%

Nincs változás
Nincs változás

741210

Csőszerelvény (pl. csatlakozó,
karmantyú, könyökdarab,
csőtoldat) rézből

13 025

11,8%

89,8% Gép- és fémipar

0.0%

Liberalizálás

0

43,1% Élelmiszeripar

UKGT vámtétel

Élelmiszeripar

Termék kód

Termék megjelölés

Magyar
Egyesült
Magyarország KN-6 áru export királyságbeli
exportja az
részaránya magyar export
Egyesült
az Egyes
részaránya a
Királyságba
Királyság teljes magyar
(e EUR)
importján áru exporton
belül 2019
belül 2019

Ágazat

UKGT vámtétel

Kategória

741220

Csőszerelvény (pl. csatlakozó,
karmantyú, könyökdarab,
csőtoldat) rézből

10 829

10,2%

57,0% Gép- és fémipar

0.0%

Liberalizálás

830890

Zárószerkezet, keretes
zárószerkezet, csat,
csatkapocs, horogkapocs,
karika, fűzőkarika és hasonló
ruházathoz vagy ruházati
kellékhez, lábbelihez,
ékszerhez, karórához,
könyvhöz, ponyvához,
bőráruhoz, utazási árucikkhez
vagy nyergesáruhoz vagy más
készáruhoz, nem
nemesfémből; csőszegecs
vagy hasított szárú szegecs
nem nemesfémből; gyöngy és
flitter nem nemesfémből

10 808

41,7%

12,3% Gép- és fémipar

2.0%

Egyszerűsítés

Termék kód

Termék megjelölés

Magyar
Egyesült
Magyarország KN-6 áru export királyságbeli
exportja az
részaránya magyar export
Egyesült
az Egyes
részaránya a
Királyságba
Királyság teljes magyar
(e EUR)
importján áru exporton
belül 2019
belül 2019

Ágazat

UKGT vámtétel

Kategória

843141

Veder, lapát, markoló

11 263

13,7%

13,6% Gép- és fémipar

0.0%

Nincs változás

847050

Számológép és számoló
funkcióval ellátott zsebméretű
adatrögzítő, előhívó és
megjelenítő gép;
könyvelőgép, postai
bérmentesítő gép, jegykiadó
gép és hasonló gép
számolószerkezettel;
pénztárgép

23 683

15,6%

10,6% Gép- és fémipar

0.0%

Nincs változás

850980

Elektromechanikus háztartási
készülékek beépített
elektromotorral, a 8508 vtsz.
alá tartozó porszívók
kivételével

32 456

14,0%

15,1% Elektronika

2,00%

Egyszerűsítés

Termék kód

Termék megjelölés

Magyar
Egyesült
Magyarország KN-6 áru export királyságbeli
exportja az
részaránya magyar export
Egyesült
az Egyes
részaránya a
Királyságba
Királyság teljes magyar
(e EUR)
importján áru exporton
belül 2019
belül 2019

Ágazat

UKGT vámtétel

Kategória

851240

Elektromos világító- vagy
jelzőkészülék (a 8539 vtsz. alá
tartozó kivételével),
ablaktörlő, jegesedésgátló és
páramentesítő készülék
kerékpárhoz vagy
gépjárműhöz

10 138

21,9%

19,8% Járműipar

2.0%

Egyszerűsítés

853910

Elektromos izzólámpa vagy
kisülési cső, beleértve a zárt
betétes fényszóróegységet és
az ibolyántúli vagy infravörös
lámpát is; ívlámpa;
fénykibocsátó diódás lámpa
(LED-lámpa)

12 119

70,3%

76,6% Elektronika

0,00%

Liberalizálás

870895
900130

Biztonsági légzsákok
felfújórendszerrel; ezek
alkatrészei
Kontaktlencse

34 202
54 808

19,2%
11,6%

13,3% Járműipar
48,4% Egészségipar

2.0%
2,00%

Egyszerűsítés
Egyszerűsítés

Termék kód

Termék megjelölés

Magyar
Egyesült
Magyarország KN-6 áru export királyságbeli
exportja az
részaránya magyar export
Egyesült
az Egyes
részaránya a
Királyságba
Királyság teljes magyar
(e EUR)
importján áru exporton
belül 2019
belül 2019

Ágazat

UKGT vámtétel

Kategória

900311

Keret és szerelék
szemüveghez,
védőszemüveghez vagy
hasonlóhoz, és ezek alkatrésze

20 873

14,8%

77,7% Egészségipar

0,00%

Liberalizálás

900490

Szemüveg, védőszemüveg és
hasonló, látásjavító, védővagy más szemüveg

30 565

24,4%

60,4% Egészségipar

2,00%

Egyszerűsítés

300215

Immunológiai termékek,
kimért adagokban vagy
formákban vagy a
kiskereskedelem számára
szokásos kiszerelésben

123 563

3,6%

11,8% Egészségipar

0,00%

Nincs változás

Termék kód

Termék megjelölés

Magyar
Egyesült
Magyarország KN-6 áru export királyságbeli
exportja az
részaránya magyar export
Egyesült
az Egyes
részaránya a
Királyságba
Királyság teljes magyar
(e EUR)
importján áru exporton
belül 2019
belül 2019

300490

Gyógyszerek (a 3002, 3005
vagy a 3006 vtsz. alá tartozó
termékek kivételével),
amelyek kevert vagy nem
kevert termékekből készültek,
terápiás vagy megelőzési
célra, kimért adagokban vagy
formákban (beleértve a bőrön
keresztül ható formába
kiszerelt készítményeket) vagy
a kiskereskedelem számára
szokásos kiszerelésben

90 911

0,9%

840999

Kizárólag vagy elsősorban a
8407 vagy 8408 vtsz. alá
tartozó motor alkatrésze

68 127

4,7%

Ágazat

3,1% Egészségipar

11,5% Gép- és fémipar

UKGT vámtétel

Kategória

0.0%

Nincs változás

2.0%

Egyszerűsítés

Termék kód

Termék megjelölés

Magyar
Egyesült
Magyarország KN-6 áru export királyságbeli
exportja az
részaránya magyar export
Egyesült
az Egyes
részaránya a
Királyságba
Királyság teljes magyar
(e EUR)
importján áru exporton
belül 2019
belül 2019

Ágazat

UKGT vámtétel

Kategória

847150

Automatikus adatfeldolgozó
gép és egységei; mágneses
vagy optikai leolvasó,
adatátíró gép a kódolt adat
adathordozóra történő
átírására és máshol nem
említett gép ilyen adatok
feldolgozásához

141 792

6,9%

10,6% Elektronika

0,00%

Nincs változás

852872

Monitorok és kivetítők,
beépített televízióvevőkészülék nélkül; televíziós
adás vételére alkalmas
készülék, rádióműsorvevőkészüléket vagy hangvagy képfelvevő vagy -lejátszó
készüléket magában foglaló is

203 369

11,1%

9,4% Elektronika

14,00%

Nincs változás

Termék kód

853710

Termék megjelölés

Kapcsolótábla, -panel, -tartó
(konzol), -asztal, -doboz és
más foglalat, amely a 8535
vagy a 8536 vtsz. alá tartozó
készülékből legalább kettőt
foglal magában, elektromos
vezérlésre vagy az
elektromosság elosztására
szolgál, beleértve azt is, amely
a 90. árucsoportba tartozó
szerkezetet vagy készüléket
tartalmaz, és numerikus
vezérlésű készülék, a
8517 vtsz. alá tartozó
kapcsolókészülékek
kivételével

Magyar
Egyesült
Magyarország KN-6 áru export királyságbeli
exportja az
részaránya magyar export
Egyesült
az Egyes
részaránya a
Királyságba
Királyság teljes magyar
(e EUR)
importján áru exporton
belül 2019
belül 2019

83 614

5,6%

Ágazat

3,9% Elektronika

UKGT vámtétel

2,00%

Kategória

Egyszerűsítés

Termék kód

Termék megjelölés

Magyar
Egyesült
Magyarország KN-6 áru export királyságbeli
exportja az
részaránya magyar export
Egyesült
az Egyes
részaránya a
Királyságba
Királyság teljes magyar
(e EUR)
importján áru exporton
belül 2019
belül 2019

Ágazat

UKGT vámtétel

Kategória

870321

Gépkocsi és más gépjármű,
elsősorban személyszállításra
tervezett (a 8702 vtsz. alá
tartozó kivételével), beleértve
a kombi típusú gépkocsit és a
versenyautót is - max
1000cm3

54 777

1,3%

10,2% Járműipar

10.0%

Nincs változás

870322

Gépkocsi és más gépjármű,
elsősorban személyszállításra
tervezett (a 8702 vtsz. alá
tartozó kivételével), beleértve
a kombi típusú gépkocsit és a
versenyautót is - min
1000cm3

107 280

1,2%

3,0% Járműipar

10.0%

Nincs változás

870893

Tengelykapcsolók és ezek
alkatrészei

57 526

18,6%

7,9% Járműipar

4.0%

Egyszerűsítés

Táblázat: 80 db 10m EUR feletti magyar exporttétel
Termék
kód

Termék megjelölés

071040
160232
190230
200580
210690

Csemegekukorica
Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból
Más tészta
Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)
Máshol nem említett élelmiszer-készítmény

19 528
18 374
12 551
11 502
12 704

53,6%
1,5%
4,8%
13,6%
0,8%

43,1%
15,8%
26,5%
6,2%
4,6%

230910 Kutya- vagy macskaeledel a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve
240220 Cigaretta dohánytöltettel

39 955
16 290

4,8%
4,3%

7,9%
13,3%

270900 Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj
292690

14 010
17 021

0,1%
9,5%

32,1%
91,8%

123 563

3,6%

11,8%

90 911
15 830
96 620
19 649

0,9%
8,0%
31,9%
3,0%

3,1%
10,2%
23,6%
13,6%

300215

300490
300510
300691
330210

Immunológiai termékek, kimért adagokban vagy formákban vagy a
kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben
Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy a 3006 vtsz. alá tartozó termékek
kivételével), amelyek kevert vagy nem kevert termékekből készültek,
terápiás vagy megelőzési célra, kimért adagokban vagy formákban (beleértve
a bőrön keresztül ható formába kiszerelt készítményeket) vagy a
kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben
Ragtapaszok és más, tapadós felületű cikkek
Osztómiás célra alkalmas készülékek
Élelmiszer- vagy italgyártáshoz használt fajták

Magyar áru export
részaránya az Egyes
Királyság importján
belül 2019

Egyesült királyságbeli
magyar export
részaránya a teljes
magyar áru exporton
belül 2019

Magyarország KN-6
exportja az Egyesült
Királyságba 2019-ben
(e EUR)

Termék
kód

Termék megjelölés

Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények,
dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem
említett illatszerek, szépség- vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók,
330749 illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is

Magyarország KN-6
exportja az Egyesült
Királyságba 2019-ben
(e EUR)

Magyar áru export
részaránya az Egyes
Királyság importján
belül 2019

Egyesült királyságbeli
magyar export
részaránya a teljes
magyar áru exporton
belül 2019

13 593

7,1%

17,8%

380893 Gyomirtók, csírázásgátló termékek és növénynövekedés-szabályozók
Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; máshol nem
említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a
382499 természetes termékek keverékét is)
Műanyagból készült más áruk és a 3901–3914 vtsz. alá tartozó más
392690 anyagokból készült áruk
Cső és tömlő vulkanizált lágygumiból, szerelvényekkel is (pl.: csőkapcsolóval,
400932 könyökdarabbal, karimával)
401110 Új, gumi légabroncs személygépkocsihoz

14 276

4,6%

4,2%

18 350

1,7%

22,4%

22 678

1,3%

3,3%

11 804
48 198

34,4%
2,8%

7,7%
4,5%

401120 Új, gumi légabroncs autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz
441810 Ablak, franciaablak és ezek kerete
681510 Nem elektromos áru grafitból vagy más szénből
Laboratóriumi, vegyi vagy más műszaki célra szolgáló áru kerámiából; vályú,
kád és hasonló tartály mezőgazdasági célra kerámiából; korsó, tégely és
690919 hasonló áru kerámiából, áru szállítására vagy csomagolására
740400 Rézhulladék és -törmelék

19 263
12 561
31 704

5,2%
5,3%
9,5%

5,3%
13,7%
18,7%

16 941
12 471

7,8%
16,9%

8,9%
10,0%

741210 Csőszerelvény (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) rézből
741220 Csőszerelvény (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) rézből
760429 Alumíniumrúd és -profil

13 025
10 829
18 565

11,8%
10,2%
4,7%

89,8%
57,0%
8,8%

760612 Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t

21 394

1,7%

11,1%

Termék
kód

Termék megjelölés

Magyarország KN-6
exportja az Egyesült
Királyságba 2019-ben
(e EUR)

Magyar áru export
részaránya az Egyes
Királyság importján
belül 2019

Egyesült királyságbeli
magyar export
részaránya a teljes
magyar áru exporton
belül 2019

Zárószerkezet, keretes zárószerkezet, csat, csatkapocs, horogkapocs, karika,
fűzőkarika és hasonló ruházathoz vagy ruházati kellékhez, lábbelihez,
ékszerhez, karórához, könyvhöz, ponyvához, bőráruhoz, utazási árucikkhez
vagy nyergesáruhoz vagy más készáruhoz, nem nemesfémből; csőszegecs
vagy hasított szárú szegecs nem nemesfémből; gyöngy és flitter nem
830890 nemesfémből

10 808

41,7%

12,3%

Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor (250840733 1000cm3)

10 656

180,4%

6,2%

Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor 1000cm3
840734 felett

35 397

9,4%

1,2%

840820 Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel)

37 698

6,8%

2,3%

-- Kizárólag vagy elsősorban szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motor
840991 alkatrésze

12 374

0,6%

2,7%

840999 Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrésze

68 127

4,7%

11,5%

841199 Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina

25 846

3,6%

4,5%

841370 Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül; folyadékemelő (elevátor)

18 253

6,0%

5,2%

11 167
11 263

2,8%
13,7%

32,7%
13,6%

13 137

4,2%

6,1%

23 683

15,6%

10,6%

Más emelő-, mozgató-, be- vagy kirakógép (pl. lift, mozgólépcső,
842890 szállítószalag, ellentömeges drótkötélpálya)
843141 -- Veder, lapát, markoló
Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy beépített
846729 elektromos vagy nem elektromos motorral működő
Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó
és megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és
847050 hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép

Termék
kód

847150

847170

847180

848180
850980

851150

851240

851290

Termék megjelölés

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai
leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és
máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához
Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai
leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és
máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához
Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai
leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és
máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához
Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazán
burkolathoz, tartályhoz, kádhoz vagy hasonlóhoz, beleértve a
nyomáscsökkentő szelepet és a hőszabályozóval vezérelt szelepet
Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromotorral, a
8508 vtsz. alá tartozó porszívók kivételével
Elektromos gyújtó- vagy indítókészülék szikragyújtású vagy kompressziós
gyújtású, belső égésű motorhoz (pl. gyújtómágnes, mágnesdinamó,
gyújtótekercs, gyújtógyertya és izzófej, indítómotor); generátor (pl. dinamó,
alternátor) és az ilyen motorhoz használt árammegszakító
Elektromos világító- vagy jelzőkészülék (a 8539 vtsz. alá tartozó kivételével),
ablaktörlő, jegesedésgátló és páramentesítő készülék kerékpárhoz vagy
gépjárműhöz
Elektromos világító- vagy jelzőkészülék (a 8539 vtsz. alá tartozó kivételével),
ablaktörlő, jegesedésgátló és páramentesítő készülék kerékpárhoz vagy
gépjárműhöz alkatrész

Magyarország KN-6
exportja az Egyesült
Királyságba 2019-ben
(e EUR)

Magyar áru export
részaránya az Egyes
Királyság importján
belül 2019

Egyesült királyságbeli
magyar export
részaránya a teljes
magyar áru exporton
belül 2019

141 792

6,9%

10,6%

29 466

1,9%

4,0%

15 940

2,7%

3,6%

17 247

1,0%

6,3%

32 456

14,0%

15,1%

11 422

8,5%

8,4%

10 138

21,9%

19,8%

13 908

10,9%

3,7%

Termék
kód

Termék megjelölés

Magyarország KN-6
exportja az Egyesült
Királyságba 2019-ben
(e EUR)

Magyar áru export
részaránya az Egyes
Királyság importján
belül 2019

Egyesült királyságbeli
magyar export
részaránya a teljes
magyar áru exporton
belül 2019

Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más
vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok
adására, továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a
vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi- vagy nagy kiterjedésű
hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá
tartozó, adására, továbbítására vagy vételre szolgáló készülékek kivételével 851761 bázisállomások

11 030

20,6%

1,1%

Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más
vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok
adására, továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a
vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi- vagy nagy kiterjedésű
hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá
tartozó, adására, továbbítására vagy vételre szolgáló készülékek kivételével Hang, képek vagy más adatok vételére, átalakítására és adására,
továbbítására vagy helyreállítására szolgáló gépek, beleértve a kapcsoló- és
851762 útvonalválasztó berendezéseket

23 254

0,3%

2,1%

22 365

2,8%

3,4%

10 623

16,5%

9,1%

Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más
vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok
adására, továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a
vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi- vagy nagy kiterjedésű
hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá
tartozó, adására, továbbítására vagy vételre szolgáló készülékek kivételével 851770 Alkatrész
Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és
fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy
több hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő;
851840 elektromos hangerősítő egység - Hangfrekvenciás elektromos erősítő

Termék
kód

Termék megjelölés

Magyarország KN-6
exportja az Egyesült
Királyságba 2019-ben
(e EUR)

Magyar áru export
részaránya az Egyes
Királyság importján
belül 2019

Egyesült királyságbeli
magyar export
részaránya a teljes
magyar áru exporton
belül 2019

Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, „intelligens
kártyák” és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is,
beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a
37. árucsoportba tartozó termékek kivételével - Szilárd, állandó nem felejtő
852351 tároló eszközök

19 623

3,1%

8,8%

Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő
vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők),
digitális fényképezőgépek és videokamera-felvevők - Televíziós kamerák
852580 (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera–felvevők

21 554

2,2%

2,8%

852610 Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék
Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával
852721 kombinálva is, közös házban
Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós
adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy
852872 képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is
Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és más foglalat, amely a
8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal
magában, elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál,
beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy
készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű készülék, a 8517 vtsz. alá
853710 tartozó kapcsolókészülékek kivételével
Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes
fényszóróegységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa;
853910 fénykibocsátó diódás lámpa (LED-lámpa)

16 666

2,8%

39 252

50,0%

3,1%

203 369

11,1%

9,4%

83 614

5,6%

3,9%

12 119

70,3%

76,6%

Termék
kód

Termék megjelölés

Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a
koaxiális kábel is) és más szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy
anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos
854442 vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is
Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a
8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a
870321 versenyautót is - max 1000cm3
Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a
8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a
870322 versenyautót is - min 1000cm+
A 8701–8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alkatrésze és tartozéka - biztonsági
870821 öv

Magyarország KN-6
exportja az Egyesült
Királyságba 2019-ben
(e EUR)

Magyar áru export
részaránya az Egyes
Királyság importján
belül 2019

Egyesült királyságbeli
magyar export
részaránya a teljes
magyar áru exporton
belül 2019

32 145

5,3%

3,9%

54 777

1,3%

10,2%

107 280

1,2%

3,0%

21 580

20,6%

7,6%

19 949

0,8%

1,7%

31 597

1,5%

5,1%

Meghajtótengelyek differenciálművel, más erőátviteli részekkel szerelve is,
870850 és nem meghajtó tengelyek; ezek alkatrészei
870870 Kerekek, ezek alkatrészei és tartozékai
870893 Tengelykapcsolók és ezek alkatrészei

14 835
11 739
57 526

2,8%
1,8%
18,6%

7,2%
3,4%
7,9%

870895 Biztonsági légzsákok felfújórendszerrel; ezek alkatrészei

34 202

19,2%

13,3%

870899 A 8701–8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alkatrésze és tartozéka

26 755

0,6%

2,5%

Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás nélkül;
871690 mindezek alkatrésze

17 331

3,9%

5,0%

870829 A 8701–8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alkatrésze és tartozéka
A 8701–8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alkatrésze és tartozéka 870840 Sebességváltók és alkatrészeik

Termék
kód

Termék megjelölés

Magyarország KN-6
exportja az Egyesült
Királyságba 2019-ben
(e EUR)

Magyar áru export
részaránya az Egyes
Királyság importján
belül 2019

Egyesült királyságbeli
magyar export
részaránya a teljes
magyar áru exporton
belül 2019

900130 Kontaktlencse
900150 Szemüveglencse más anyagból

54 808
18 206

11,6%
8,0%

48,4%
16,5%

Keret és szerelék szemüveghez, védőszemüveghez vagy hasonlóhoz, és ezek
900311 alkatrésze

20 873

14,8%

77,7%

30 565

24,4%

60,4%

36 928

4,3%

14,0%

Ebben az árucsoportban máshol nem említett, mérő- vagy ellenőrző műszer,
903180 berendezés és gép; profilvetítő
903289 Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék

19 896
45 036

3,3%
5,3%

5,9%
5,3%

Egészségügyi betét (párna) és tampon, csecsemőpelenka és pelenkabetét, és
961900 hasonló árucikk bármely anyagból

27 120

3,4%

7,2%

900490 Szemüveg, védőszemüveg és hasonló, látásjavító, védő- vagy más szemüveg
Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi műszer és készülék, szcintigráf
901839 készülék is, más elektromos gyógyászati és látásvizsgáló készülék

