
8. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási

rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes

támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,

valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi

rendelet 7. szakasza,

b) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre

vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október

22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 182. cikk (3) bekezdése, és

c) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési

rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott

közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében,

a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes

szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. § Hatályát veszti a cukorrépa-termelõk 2010. évi nemzeti kiegészítõ támogatásáról szóló 39/2010. (IV. 15.) FVM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 41/2011. (V. 26.) VM rendelete

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló

1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 21. §

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §

c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi

LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet (a továbbiakban: KTM rendelet) 4. számú melléklete

helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A KTM rendelet 7. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a KTM rendelet 2. számú melléklet X. alcím 1. pont a) pont ab) alpontja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 41/2011. (V. 26.) VM rendelethez

„4. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez

Termékdíjköteles termékek és anyagok köre

Az „ex” jelzéssel ellátott vámtarifaszám olyan termékcsoportot jelent, melyben csak a Kt. hatálya alá tartozó termékek

termékdíjkötelesek.

A * jelzéssel ellátott vtsz. számok olyan elektromos és elektronikai berendezés termékcsoportokat jelentenek, melyben 

azok a termékek termékdíjkötelesek, melyeknek bruttó súlya legfeljebb 200 kg, vagy teljesítmény felvétele legfeljebb

4 kW.

A B C

1
Megnevezés 

Vámtarifaszám

Vámtarifaszám
és HR alszám

KN alszám

2  Gumiabroncsok 

3  Új gumi légabroncs, kivéve a 4011 50 00 vtsz. alá tartozó termékeket ex 4011

4  Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású
gumiabroncs, kivéve a 4012 90 30; 4012 90 90 vtsz. alá tartozó termékeket 

ex 4012

5  Akkumulátorok 

6  Elektromos akkumulátorok a 8507 80 20 a 8507 80 30 és a 8507 90 vtsz.
kivételével

ex 8507

7  Egyéb kõolajtermékek 

8  Kenõolaj 

9  Motorolaj, kompresszor-kenõolaj, turbina-kenõolaj 2710 19 81

10  Hidraulikus célú folyadék 2710 19 83

11  Fehérolaj, folyékony paraffin 2710 19 85

12  Differenciálolaj és reduktorolaj 2710 19 87

13  Keverék fémmegmunkáláshoz, formaleválasztó olaj, korróziógátló olaj 2710 19 91

14  Villamosszigetelési olaj 2710 19 93

15  Más kenõolaj és más olaj, kivéve kenõzsírok ex 2710 19 99

16  Textil, bõr, szõrme és más anyagok kezelésére használt készítmények 3403 11 00

17  Legalább 70 tömegszázalék kõolaj- vagy bitumenes ásványokból elõállított
olajtartalommal, de nem fõ alkotóként 

3403 19 10

18  Más, kivéve kenõzsírok ex 3403 19 90

19  Hidraulikusfék-folyadék és más elkészített folyadék hidraulikus hajtómûhöz,
amely kõolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat 70 tömegszázaléknál
kisebb arányban tartalmaz 

ex 3819 00 00

20  Reklámhordozó papírok 

21  Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk ex 48

22  Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek ex 49

23  Elektromos és elektronikai berendezések 

24  Háztartási nagygépek 

25  Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor;
elszívó vagy visszavezetõ kürtõ beépített ventilátorral, szûrõvel is 

ex 8414*

26  Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint
hõmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan
berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható 

ex 8415*

27  Hûtõgép, fagyasztógép és egyéb hûtõ- vagy fagyasztókészülék, elektromos
vagy más mûködésû is; hõszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló
berendezés kivételével, valamint a 8418 91 és a 8418 99 vtsz. alá tartozó
termékek kivételével 

ex 8418*
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28  Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló
gép; palack, kanna, doboz, zsák vagy más tartály töltésére, zárására, vagy
címkézésére szolgáló gép; palack, befõttesüveg, kémcsõ és hasonló tartály
dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló- vagy bálázógép (beleértve
a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital szénsavazására szolgáló gép 

ex 8422*

29  Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet 
is, amely mos és szárít is 

ex 8450*

30  Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztõ egység (aggregát)
kivételével] 

ex 8501*

31  Porszívók beépített elektromotorral a 8508 11 vtsz. alá tartozók kivételével ex 8508 19

32  Elektromos átfolyásos vízmelegítõ 8516 10 11

33  Helyiségek fûtésére szolgáló, elektromos lég- és talajmelegítõ készülék 

34  Hõtárolós radiátor 8516 21 00

35  Folyadékkal töltött radiátor 8516 29 10

36  Hõsugárzó 8516 29 50

37  Más beépített ventilátorral 8516 29 91

38  Más helyiségek fûtésére szolgáló, elektromos lég- és talajmelegítõ készülék 8516 29 99

39  Mikrohullámú sütõ 8516 50 00

40  Más sütõ; tûzhely, fõzõlap, forralógyûrû, grillsütõ és sütõrostély 8516 60

41  Háztartási kisgépek 

42  Személymérleg, csecsemõmérleg is, háztartási mérleg ex 8423 10

43  Háztartási varrógép 8452 10

44  Legfeljebb 1500 W teljesítményû és legfeljebb 20 literes porzsákkal vagy más
tartálykapacitással rendelkezõ beépített elektromotoros porszívó 

8508 11 00

45  Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromotorral, a 8508
vtsz. alá tartozó porszívók kivételével, valamint a 8509 90 vtsz. kivételével 

ex 8509

46  Villanyborotva, -hajnyíró gép és szõreltávolító készülék beépített
elektromotorral: 

8510

47  Elektrotermikus fodrászati készülék vagy kézszárító készülék: 

48  Hajszárító 8516 31

49  Más fodrászati készülék 8516 32 00

50  Kézszárító készülék 8516 33 00

51  Villanyvasaló 8516 40

52  Kávé- vagy teafõzõ 8516 71 00

53  Kenyérpirító 8516 72 00

54  Olajsütõ 8516 79 20

55  Más elektrotermikus háztartási készülék 8516 79 70

56  Legfeljebb 1000 V feszültségû elektromos áramkör összekapcsolására vagy
védelmére, vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra
szolgáló készülék, (például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok,
túlfeszültség-csökkentõk, dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más
csatlakozók, csatlakozódobozok, kivéve a 0,5 és 350 A áramhatárok közötti
motorindító, túlterhelés és zárlat ellen védõ, valamint elosztóáramkörök
azonnali vagy késleltetett kapcsolására alkalmazott, kézzel, vagy
elektromágnessel mûködtetett kapcsolószerkezet, eszköz), optikai szálakhoz,
optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók

ex 8536

57  Karóra, zsebóra és más óra (beleértve a stopperórát is), nemesfémbõl vagy
nemesfémmel plattírozott fémbõl készült tokkal 

ex 9101

58  Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, a 9101 vtsz. alá tartozó
kivételével 

ex 9102

59  Óra „kisóraszerkezettel”, a 9104 vtsz. alá tartozó kivételével ex 9103

60  Mûszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra gépjármûhöz, légi-, ûr-
és vízi jármûhöz 

ex 9104

61  Más óra ex 9105

62  Információs (IT) és távközlési berendezések (kivéve a mobil és a rádiótelefon
készülék) 
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63  Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 vtsz. alá
tartozó nyomóalkatrészek segítségével mûködik; más nyomtatók, másológépek 
és faxgépek, kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai 

ex 8443*

64  Írógépek a 8443 vtsz. alá tartozó nyomtatók kivételével; szövegszerkesztõ
gépek 

ex 8469

65  Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretû adatrögzítõ-, elõhívó-
és megjelenítõ gép; könyvelõgép, postai bérmentesítõ gép, jegykiadó gép és
hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép 

ex 8470

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

ex 8471

67  Más irodai gép (pl. stencil- vagy más sokszorosítógép, címíró gép, automata
bankjegykiadó gép, érmeválogató, érmeszámláló vagy érmecsomagoló gép,
ceruzahegyezõ, lyukasztó- vagy fûzõgép), kivéve a 8472 90 30 vtsz. alá tartozó
termékek 

ex 8472

68  Távbeszélõ-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más
vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok
továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes
vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi- vagy nagy kiterjedésû hálózat) távközlési
berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, továbbításra vagy
vételre szolgáló készülékek, valamint a 8517 12, a 8517 69 31 és a 8517 69 39
kivételével 

ex 8517

69  Vezetékes telefon kézibeszélõje 8518 30 20

70  Szövegismétlõ készülék telefonhoz 8519 81 11

71  Diktafon, amely csak külsõ áramforrással mûködik 8519 81 51

72  Telefonüzenet-rögzítõ 8519 50 00

73  Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék 8526

74  Kizárólag vagy elsõsorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó
rendszerben használatos katódsugárcsöves monitor 

8528 41 00

75  Kizárólag vagy elsõsorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó
rendszerben használatos más monitor 

8528 51 00

76  Kizárólag vagy elsõsorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó
rendszerben használatos projektor 

8528 61 00

77  Automatikus adatfeldolgozó gép által létrehozott digitális információ
megjelenítésére alkalmas, síkpanel megjelenítõ (például folyadékkristályos
eszköz) segítségével mûködõ más projektor 

8528 69 10

78  Elektromos ellenõrzõ jelzõ-, és biztonsági berendezés vasút, villamosvasút,
közút belvízi kikötõ, kikötõi berendezés vagy repülõtér számára (a 8608 vtsz. alá 
tartozók kivételével) 

ex 8530

79  Elektronikus fordítógép vagy szótár 8543 70 10

80  Szórakoztató elektronikai cikkek 

81  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 erõsítõ;
elektromos hangerõsítõ egység a 8518 30 20 vtsz. alá tartozó termékek
kivételével 

ex 8518

82  Hangfelvevõ- vagy hanglejátszó készülék a 8519 50, a 8519 81 11 és a 
8519 81 51 vtsz. alá tartozó termékek kivételével 

ex 8519

83  Videofelvevõ vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is ex 8521*

84  Televíziós kamerák (felvevõk), digitális fényképezõgépek és
videokamera-felvevõk a 8525 80 11 kivételével 

ex 8525 80

85  Rádiómûsor-vevõkészülék, hangfelvevõ vagy -lejátszó készülékkel vagy órával
kombinálva is, közös házban 

8527

86  Monitorok és kivetítõk, beépített televízióvevõ-készülék nélkül; televíziós adás
vételére alkalmas készülék, rádiómûsor-vevõkészüléket vagy hang-vagy
képfelvevõ vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is, a 8528 41 00, a 8528
51 00, a 8528 61 00 és a 8528 69 10 vtsz. alá tartozó termékek kivételével 

ex 8528

87  Kizárólag vagy elsõsorban a 8525–8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei: ex 8529
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88  Fényképezõgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti
villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési csõ
kivételével 

89  Azonnal elõhívó (polaroid) fényképezõgép 9006 40 00

90  Fényképezõgép közvetlen keresõvel [egylencsés visszatükrözés (SLR)],
legfeljebb 35 mm szélességû filmtekercshez 

9006 51 00

91  Más fényképezõgép, 35 mm-nél kisebb szélességû filmtekercshez 9006 52 00

92  Más fényképezõgép 35 mm szélességû filmtekercshez 9006 53

93  Fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte: 

94  Kisülési csõvel mûködõ (elektronikus) villanófény-készülék 9006 61 00

95  Mozgóképfelvevõ (kamera) és -vetítõ, hangfelvevõ vagy
hanglejátszókészülékkel vagy anélkül: 

96  Kamera, 16 mm-nél keskenyebb vagy super 8-as filmhez: 9007 11 00

97  Kamera, más filmhez 9007 19 00

98  Állóképvetítõ, a mozgófényképészeti-gép kivételével; fényképészeti nagyító és
kicsinyítõ (mozgó-fényképészeti kivételével) 

99  Diavetítõ 9008 10 00

100  Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a nagyméretû,
helyhez kötött ipari szerszámok 

101  Más, automata ipari varrógép 8452 21 00*

102  Fémipari eszterga (beleértve az esztergáló központot is): 8458*

103  Anyagleválasztással mûködõ fémipari fúró-, furatmegmunkáló, marómenetvágó
vagy menetfúró gép (beleértve a hordozható fúrógépet is), a 8458 vtsz. alá
tartozó eszterga (beleértve az esztergáló központot is) kivételével: 

8459*

104  Gyalugép, vésõ-, hornyoló-, üregelõ-, fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülõ
vagy fogaskerék-simító gép, fûrész- és vágógép, valamint más vtsz. alá nem
osztályozható fém vagy cermet leválasztással mûködõ más szerszámgép: 

8461*

105  Szerszámgép (beleértve a szegezõ-, ragasztó- vagy más összeállító gépet is) fa,
parafa, csont, keménygumi; kemény mûanyag vagy hasonló kemény anyag
megmunkálására 

8465*

106  Kovácsoló, kalapáló vagy alakos sajtoló szerszámgép (beleértve a présgépet is)
fém megmunkálására; nyíró, hajlító, hajtogató, redõzõ, simító, egyengetõ,
nyíró, lyukasztó vagy rovátkoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém
megmunkálására; máshol nem említett présgép fém vagy keményfém
megmunkálására 

8462*

107  Anyagleválasztás nélkül mûködõ más szerszámgép fém vagy cement
megmunkálására 

8463*

108  Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus, vagy beépített elektromos
vagy nem elektromos motorral mûködõ 

ex 8467*

109  Játékok, szabadidõs és sportfelszerelések 

110  Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések: 

111  Ultraibolya A sugarat felhasználó fénycsõvel: 

112  Ultraibolya A sugarat felhasználó fénycsõvel legfeljebb 100 cm
csõhosszúsággal 

8543 70 51

113  Ultraibolya A sugarat felhasználó más fénycsõvel 8543 70 55

114  Más, napozóágyak, -lámpák, hasonló felszerelések napozáshoz 8543 70 59

115  Villanyvonat, vágány, jelzõlámpa és más tartozékai; csökkentett méretû
„méretarányos” összeszerelhetõ modell készletben, mûködõ is 

9503 00 30

116  Beépített motorral mûködõ más játék és modell mûanyagból 9503 00 75

117  Beépített motorral mûködõ más játék és modell más anyagból 9503 00 79

118  Tévéhez kapcsolható videojáték 9504 10 00

119  Pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más
fizetõeszközökkel mûködõ más játék, a tekepálya-felszerelés kivételével 

ex 9504 30

120  Elektromos autóverseny-készlet, verseny jellegû 9504 90 10

121  Ellenõrzõ és vezérlõ eszközök 

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 55. szám 11899



122  Mérleg, vizsgáló és ellenõrzõ mérleg is (az 50 mg vagy ennél nagyobb
érzékenységû mérleg kivételével) beleértve a súllyal mûködtetett számláló vagy 
ellenõrzõ mérleget is; súly mindenfajta mérleghez (valamint a 8423 10 vtsz. alá
tartozó termékek kivételével) 

ex 8423*

123  Gépjármûhöz használt riasztóberendezés 8512 30 10

124  Elektromos, akusztikus vagy vizuális jelzõberendezés (pl. csengõ, sziréna
jelzõtábla, betörést vagy tüzet jelzõ riasztókészülék), a 8512 vagy a 8530
vtsz. alá tartozó kivételével 

ex 8531

125  Adagoló automaták 

126  Bankjegykiadó automata 8472 90 30

127  Automata elárusítógép (pl. postai bélyeg, cigaretta, étel vagy ital árusítására),
beleértve a pénzváltó gépet is: 

128  Automata italárusító gép beépített melegítõ- vagy hûtõkészülékkel 8476 21 00

129  Más elárusító automata beépített melegítõ-, hûtõkészülékkel 8476 81 00

130  Rádiótelefon készülék 

131  Mobiltelefon-hálózathoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való
távbeszélõk 

8517 12 00

132  Rádiótelefon- vagy rádiótávíró-vevõkészülék 

133  Hordozható személyi hívó 8517 69 31

134  Más rádiótelefon- vagy rádiótávíró-vevõkészülék 8517 69 39

135  II. Mûanyag (bevásárló-reklám) táska 

136 ex 3923 21

137 ex 3923 29

”

2. melléklet a 41/2011. (V. 26.) VM rendelethez

A KTM rendelet 7. számú melléklete A KT kód 4–5. jegye táblázata helyébe a következõ táblázat lép:

„A KT kód 4–5. jegye:

00  ha a termék sem kedvezményben, sem mentességben nem részesül, továbbá ha a kereskedelmi
csomagolás vonatkozásában sem kedvezményben, sem levonási lehetõségben nem részesül;

01 ha a csomagolás tekintetében a Kt. 5/F. § alapján átalány termékdíjat fizet;

10 ha a termék kedvezményben részesül;

20 ha a termék teljes mentességben részesül;

30 ha a termék nem teljes mentességben és kedvezményben részesül;

40 ha a termék nem teljes mentességben részesül, és kedvezményben nem részesül;

50 ha a termékdíjat jogszabály alapján nem kell megfizetni;

52 ha a termékdíjat a Kt. 5/C. § (3) bekezdése alapján nem kell megfizetni (kenõolaj közvetlen
anyagként való felhasználása esetén);

56 ha a termékdíj-fizetési kötelezettség korábban teljesítésre került, mivel újrahasználható
termékdíjköteles termék újbóli felhasználás történik;

60 ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;

 61 ha a termékdíj a külföldre értékesített termékdíjköteles termék után megfizetésre került, és az
visszaigénylésre kerül;

 62 ha a termékdíj a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyagként)
felhasznált termékdíjköteles termék után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;

 63 ha a termékdíj a nemzetközi szerzõdés alapján, valamint az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete
Biztonsági Beruházási Programja megvalósítása keretében behozott, felhasznált termékek után
megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;

 64 ha a termékdíj a termékdíjköteles kenõolajok után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;

 65 ha a termékdíj megfizetésre került, és az egyéb jogcímen visszaigénylésre kerül;

 66 ha a kereskedelmi csomagolás termékdíj a Kt. 5/E. § (3) bekezdése szerint az újrahasználható
csomagolás visszavétele és újrahasználata után 100%-os visszaigényléssel történõ levonásra kerül;
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 71 ha a kereskedelmi csomagolás termékdíj a Kt. 5/E. § (1) bekezdése szerint a felsõ hasznosítási arány 
teljesítésével a 70%-os levonásra kerül;

 72 ha a kereskedelmi csomagolás termékdíj a Kt. 5/E. § (2) bekezdése szerint a nem újrahasználható
csomagolás anyagában történõ hasznosítása után 100%-os levonásra kerül és a hasznosított
mennyiség a 71-es kód-nál is elszámolásra került;

 73 ha a kereskedelmi csomagolás termékdíj a Kt. 5/E. § (2) bekezdése szerint a nem újrahasználható
csomagolás anyagában történõ hasznosítása után 100%-os levonásra kerül és a hasznosított
mennyiség a 71-es kódnál elszámolásra nem került;

80 ha a Kt. 4. § (4) bekezdés szerinti eljárást választó kötelezettnek hasznosítást koordináló
szervezettel kötött átvállalási szerzõdése van, és a tényleges hasznosítandó mennyiség alapjának
meghatározásához a készletre történõ felvételkor keletkezett mentességgel bevallott
termékdíjköteles termék mennyisége korrekcióra – külföldre történõ kiszállítás – került;

90 az összes termék (a 00–89-es végzõdéssel rendelkezõ termékek gyûjtõkódja). 

”

A vidékfejlesztési miniszter 42/2011. (V. 26.) VM rendelete

a növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi

LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat –  és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának a) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § A növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának a) pontja helyébe 

a következõ rendelkezés lép:

(Az e rendeletben foglaltakat)

„a) a szántóföldi növények – kivéve a külön jogszabály szerinti regionális feltételekhez természetes módon

alkalmazkodott elismert tájfajtákat –, a zöldség-, gyógy-, illóolajos és fûszernövények – kivéve a külön jogszabály

szerinti regionális feltételekhez természetes módon alkalmazkodott elismert tájfajtákat és elismert házi kerti fajtákat –

(a továbbiakban együtt: zöldségnövények), a szõlõ és a gyümölcstermõ növények nemes és alany fajtáinak, továbbá

a dísz- és erdészeti növények fajtáinak a növényfajták állami elismerésével összefüggõ bejelentésére, a törvényben

elõírt vizsgálatok elvégzésére, az ezen növényfajták állami elismerésére, illetve annak meghosszabbítására és

visszavonására, a fajtafenntartás eredményességének ellenõrzésére,”

(kell alkalmazni.)

2. § Az R. 30. §-a a következõ wa) és wb) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következõ irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

„wa) a Bizottság 2010/46/EU irányelve (2010. július 2.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez

végrehajtási intézkedéseket elõíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezõgazdasági növényfajok és

zöldségfajok vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzõk és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében

történõ módosításáról,

wb) a Bizottság 2009/145/EK irányelve (2009. november 26.) egy adott helyen és régióban hagyományosan

termesztett és génerózió által veszélyeztetett honos zöldségfajok és fajták, illetve a kereskedelmi növénytermesztési

szempontból tényleges értékkel nem rendelkezõ, csupán bizonyos feltételek melletti termesztésre nemesített

zöldségek fajtáinak elismerése, és ezen honos fajok és fajták vetõmagjának forgalmazása esetében alkalmazható

eltérésekrõl.”
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