
Nyilatkozat 
környezetvédelmi termékdíjról 

 2011. évi LXXXV. tv. és a 343/2011 (XII.29.) kr. 
 

Kijelentem, hogy az ………………cégnév), 3530 ……………….. (cím) ……………. számú, 

és/vagy…………………… információs kalauz………. megnevezésű megrendelésem alapján 

készítendő anyag*  

q Irodai alkalmazású papír (névjegy, levélpapír, boríték, jegyzettömb …) 
 

q Számviteli, ügyviteli papír (számla, szállítólevél, munkalap …) 
 

q Termék használati útmutató (a termékkel együtt, a csomagolásán belül kerül a 
 vásárlóhoz) 
 

q Reklámhordozó papír (prospektus/katalógus, szórólap, papír reklám ajándék, 
 reklámújság …)** 
 Nyilatkozom, hogy nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába, mert 

q a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában 
 nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap 
q a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében 
 kiadott kiadvány, időszaki lap 
q könyv, tankönyv 

  

q Csomagoló eszköz (díszdoboz, papír, vagy műanyag reklámtáska …) 

q Csomagolószer (csomagoló anyag és csom.segédanyag: különösen címke, záró 

rögzítő,  párnázó, díszítő elemek) 

* A megfelelő kategória megjelölendő! 

**A törvény meghatározása szerint „reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek 
közül az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot 
vagy fotót tartalmazó kiadvány - beleértve azt is, ha mindezek más, nem termékdíjköteles kiadvány 
külön mellékletét képezik -, továbbá a térkép. Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:  
a) 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) a könyv, tankönyv” 

A nyilatkozat tétele a Környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. tv és a 343/2011 
(XII.29.) kormányrendelet értelmében szükséges. A törvény szerint „a nem a valóságnak 
megfelelően nyilatkozó megrendelő – a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben 
meghatározottak szerint – termékdíj-kötelezetté válik”, azaz a helytelenül nyilatkozó 
megrendelő fizeti az elmaradt termékdíjat, a termékdíj bírságot és a mulasztási bírságot. 

A nyilatkozatokat a nyomda az elkészített anyagok egy példányával együtt 5 évig megőrzi.  

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben megrendeléséhez nem nyújt be 
nyilatkozatot, a nyomda állapítja meg, melyik kategóriába tartozik, és annak megfelelően 
számlázza a terméket.  
Kelt:  

 

         ……………………………… 
          Aláírás, cégnév, bélyegző 


