
 
Információ a termékdíjról 

(Az alábbi információk csak tájékoztató jellegűek!) 

 

A termékdíj megfizetésének célja a környezeti károk, a környezetszennyezés megelőzése vagy 
csökkentése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás ösztönzése. 

2012.január 1‐től nagy változás lépett életbe a környezetvédelmi termékdíj‐kötelezettséget illetően. 

Átalakult a „zöld adót” fizető kötelezettek köre, a termékdíj nyilvántartásának, bevallásának és 
befizetésének szabályai. A kötelezettség Magyarországon az első belföldi forgalomba‐hozót terheli. 

Törvényi előírás, hogy megrendeléskor ügyfeleinknek nyilatkozni kell, hogy a megrendelt munka 
termékdíj‐köteles reklámhordozó papírnak minősül‐e. 

A helytelenül nyilatkozó ügyfél, egy esetleges ellenőrzés során kötelezetté válhat! 

Nyilatkozatunk kiterjed a tevékenységünk során előforduló termékek azonosítására is, mellyel 
munkánkat segítik. 

A termékdíj‐nyilatkozatot minden esetben kérjük, hogy a munka megrendelésekor küldjék meg 
részünkre! Ellenkező esetben a reklámhordozó papír termékdíja automatikusan rákerül a számlára,amit 
utólag nem áll módunkban újraszámlázni. 

 

A nyomdai szolgáltatásához kapcsolódó, a termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény szerinti 
termékdíj‐köteles termékek: 

1. csomagolóeszköz, egyéb csomagolószer 

2. reklámhordozó papír 

3. irodai papír 

A termékdíj alapja a termékdíj‐köteles termék tömege (kg). 

 

A termékdíj befizetésére és bevallására cégünk, azaz az első belföldi forgalomba‐hozó a kötelezett. 

Számláinkon a reklámhordozó papír és a csomagolószer esetében záradék található a termékdíj 
alapjáról és összegéről. Az irodai papír esetében záradék nincs, de költségeink miatt beépítjük azt a 
megrendelt termék árába. 

2012. január 1‐től termékdíj‐köteles a csomagolószer és bizonyos reklámhordozó papírnak minősülő 
nyomdai kiadványok. 

2015. január 1‐től termékdíj‐köteles az irodai papír, azaz a fogyasztó számára kiszerelt papír és a 
következő termékek: regiszter, jegyzetfüzet (notesz), írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló 
éshasonló termék, írómappa, iratrendező, dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, 
karbonbetétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból, album gyűjtemények számára 
papírbólvagy kartonból. 

 

2015. januártól hatályos díjtételek: 

Csomagolóeszköz, egyéb csomagolószer: 

Papírból, kartonból készült termékek: 19 Ft/kg 

Műanyagból készült termékek: 57 Ft/kg 

Reklámhordozó papír: 85 Ft/kg 

Irodai papír: 19 Ft/kg 

 

 

 

Kinek kell a termékdíjat megfizetni? 

A termékdíjat az első belföldi forgalomba‐hozó, vagy saját célú felhasználó fizeti meg. Bérgyártás esetén 
a bér‐gyártató a kötelezett. Reklámhordozó papír esetében első belföldi forgalomba hozatalnak minősül 
a nyomdai szolgáltatás teljesítése (nyomtatás és átadás)! 

 

Mikor nem keletkezik termékdíj‐kötelezettség? 

Nem kell termékdíjat fizetni a termék igazolt külföldre szállítása esetén. Ha egy belföldi cég, a terméket 
egy belföldi gazdálkodónak átadja, de külföldi rendeltetési helyre, tulajdonképpen fuvarozásra, vagy 



küldeményként adja fel, nem keletkezik fizetési kötelezettség. Természetesen igazolni kell a kiszállítást. 
Vevőink, export célú vásárlása esetén visszaigényelhetik a termékdíjat! 

 

Termékdíj‐köteles reklámhordozó papírnak minősülő termékeink 

Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenési mód, amely valamely birtokba vehető 
forgalomképes ingó dolog ‐ ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog 
módjára hasznosítható természeti erőket‐szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének 
vagy, más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás 
neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. 

 

Reklámhordozó papírnak minősülő kiadványok 

A papír alapú, nyomtatott felületének legalább 50 %‐ban gazdasági reklámot tartalmazó termékek a 
következők: 

• poszter, plakát 

• szórólap, kuponfüzet 

• nyomtatott képeslap 

• üdvözlő és hasonló kártya 

• reklámot tartalmazó éttermi papíralátét 

• programfüzet, katalógus 

• naptár 

• folyóirat, magazin, ingyenes újság 

• térkép 

 

Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába: 

a) kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%‐ában nem gazdasági reklám 
terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap 

b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, 
időszaki lap 

c) könyv, tankönyv 

 

Termékdíj‐köteles csomagolóeszközök, egyéb csomagolószerek 

• papírzacskó, papírtáska 

• kartondoboz, tálca, alátét 

• címke, árcímke 

• reklámot tartalmazó öntapadó papírcímke 

• CD, DVD borító, tok papírból 

• kenyérszalag 

• reklámot tartalmazó doboz 

• műanyag címke 

 

Azon termékeket, melyek csomagolószer és reklámhordozó funkciót is betöltenek, csomagolószernek 
kell tekinteni. 

 

Irodai papír 

Információ hordozására, fénymásolásra, nyomtatásra alkalmas papír, irodai cikk 

• nyomtató, fénymásoló papír 

• regiszter 

• jegyzetfüzet (notesz) 

• írótömb, 

• előjegyzési jegyzettömb, 

• napló és hasonló termék, 

• írómappa, 

• iratrendező, 

• dosszié, 



• iratborító, 

• sokszorosított üzleti űrlap, 

• karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból, 

• album gyűjtemények számára papírból vagy kartonból. 

 

NEM termékdíj‐köteles termékek 

• könyvek 

• a termék műszaki paramétereit bemutató címke, amely a termék teljes élettartama alatt a terméken 
van 

• használati útmutató 

• boríték céges emblémával 

• esküvői meghívó 

• névjegykártya 

• nyugta 

 

A változtatás jogát – előzetes értesítés nélkül - fenntartjuk! 

  



 

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ NYILATKOZAT 

 

Nyilatkozó:  

Cégnév: 

Cím: 

Adószám: 

Táskaszám / munka neve: 

 

Ezúton nyilatkozom, hogy a fenti kalkulációs számú, a Pack‐Technik Zrt‐től (1033 Budapest, Szentendrei út 95., 

adószám: 14184116‐2‐41) megrendelt termék, a környezet‐védelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a 

továbbiakban Ktdt.) alapján  

NEM MINŐSÜL REKLÁMHORDOZÓ PAPÍRNAK. 

A megrendelt termék a Ktdt. alapján (a megfelelőt kérjük bejelölni):    

□ Irodai papír (Számlán szereplő termékdíj mértéke: 19 Ft/kg) 
fejléces levélpapír, irattartók, dossziék, mappák, írótömb, jegyzetfüzet, regiszter, napló, jegyzettömb, 

iratrendezők, üzleti űrlapok, egyéb irodaszer papírból vagy kartonból (ha a reklámtartalomaránya nem 

haladja meg az 50%-ot) 

□ Csomagolószer (Számlán szereplő termékdíj mértéke: 19 Ft/kg) 
reklámtartalmú öntapadó papírcímke, árcímke, reklámfeliratot tartalmazó doboz, csomagolásra használt 

papírdoboz logóval ellátva 

□ Nem termékdíjköteles 
könyv , folyóirat, magazin (ha a reklámtartalom aránya nem haladja meg az 50%-ot),közhasznú szervezet, 

állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,használati útmutató, a 

termék műszaki paramétereit bemutató címke ( amely a termék teljes élettartalma alatt a terméken van), 

nyugta, névjegykártya, céglogót tartalmazó naptár(ha a reklámtartalom aránya nem haladja meg az 50%-

ot), boríték céges emblémával, esküvői meghívó, határidőnapló céges emblémával 

 

Tudomásul veszem, hogy aKtdt. 27/A § (2) szerint jelen nyilatkozatot a Pack-Technik Zrt. 6 évig megőrzi.  

Tudomásul veszem, hogy a Ktdt. 27/A § (1) rendelkezései szerint a reklámhordozó papír besorolását illetően valótlanul nyilatkozó megrendelő 

termékdíj-kötelezetté válik. 

A megrendelő által tett nyilatkozat tartalmáért a Pack-Technik Zrt. nem felel. A változtatás jogát – előzetes értesítés nélkül – fenntartjuk! 

 

        …………………………………… 

           Megrendelő aláírása 

    P.H. 

Dátum: 

/ 


