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Mezőgazdasági termelő 

Termékdíj átalány fizetésre jogosult 

1307/2013/EU Európai Parlament és 

Tanács rendelete szerinti  

mezőgazdasági termelő  
 A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. 

törvény 2 § 30. b) 

 



1307/2013/EU  

Európai Parlament és Tanács rendelete 

 „mezőgazdasági termelő” olyan természetes vagy 

jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek 

olyan csoportja – tekintet nélkül az ilyen csoportnak 

vagy tagjainak a nemzeti jog szerinti jogállására – 

akinek, illetve amelynek a mezőgazdasági üzeme az 

EUSZ*-nek az EUMSZ 349. és 355. cikkével együtt 

értelmezett 52. cikkében meghatározottak szerint a 

Szerződések területi hatálya alá tartozik, és aki, 

illetve amely mezőgazdasági tevékenységet folytat 

[4. cikk  (1) a.] 



Mezőgazdasági tevékenység 

 i. mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy 
termesztése, ideértve a betakarítást, a fejést, az 
állattenyésztést és a mezőgazdasági célból történő 
állattartást, vagy 

 ii. egy mezőgazdasági terület olyan állapotban tartása, 
hogy az a tagállamok által – a Bizottság által létrehozott 
keret alapján megállapított kritériumok alapján a szokásos 
mezőgazdasági módszereken és gépeken túlmutató 
előkészítés nélkül alkalmas legyen legeltetésre vagy 
növénytermesztésre, vagy 

 iii. a tagállamok által meghatározott 
minimumtevékenységek elvégzése a természetes módon 
legeltetésre vagy növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken; [4. cikk (1) b.] 



Mezőgazdasági termék 

 „mezőgazdasági termékek”: a Szerződések I. 
mellékletében felsorolt termékek a halászati 
termékek kivételével, valamint a gyapot; [4. cikk (1) 
c.] 

 I. MELLÉKLET AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL 
SZÓLÓ SZERZŐDÉS 38. CIKKÉBEN HIVATKOZOTT 
LISTA - 
Letölthető:http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-
treaties_hu.pdf 

 A termékek a brüsszeli nómenklatúrában szereplő 
vámtarifaszámmal (árucsoportok) szerint kerültek 
meghatározásra 



EUSZ és EUMSZ I. melléklete 

kivonat 

 



Kivételek a termékdíj törvényben 

 2015. január 1-től a termékdíj köteles termékek 

köre bővült a műanyagipari és vegyipari 

termékekkel 
 bevezette a 2014. évi LXXIV. törvény  

 de nem termékdíj köteles az I. melléklet e) 

pontjában írt kézműipari termékek 

 



… további kivételek? 
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