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KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2015. 
I. negyedéves bevallás, új nyomtatványok, 

újabb változások, gyakorlat, ellenőrzés 

Előadónk: 
 

Fekete Balázs vezető szakértő GS1 
MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt., 
Debreczeni László nyugalmazott 
igazgató, NAV 
 
Időpont és helyszín: 
 

2015. április 1. szerda 
9 -16 óráig 
Regisztráció 8.30-tól. 
 
 

Hotel Tulip Inn Millenium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
Részvételi díj: 

24 900 Ft + áfa / fő 
 

Ebéd igényelhető: 3000 Ft + áfa / fő 
 
 

Ellátás: 

Kávé, tea, üdítő, reggeli sütemények. 

 

 
Jelentkezési feltételek: 
 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. 
munkanapig. Ezt követő lemondás 
esetén a részvételi díj 50% + áfa 
költségét adminisztrációs díjként 
számlázzuk. LemondásÍ hiányában a 
teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. 
 
 
 

 

 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
 

Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

  

Ajánló: 

Jöjjön el előadásunkra, és ismerje meg a bevallás gyakorlatát, az 
új nyomtatványokat, 2015-ös évközi változásokat, az 
adatszolgáltatással, nyilvántartással, nyomtatványkitöltésekkel és 
az ellenőrzésekkel kapcsolatos tudnivalókat is! Szakértő előadóink 
segítségével választ kaphat a felmerült problémáira, 
kérdéseire.  

Témakörök: 
 

Fekete Balázs: Környezetvédelmi termékdíj 2015.: aktuális 
változások, felkészülés az I. negyedéves bevallásra - A 
környezetvédelmi termékdíj – mint adó típusú gazdasági szabályozó 
eszköz – fogalma, célja, kapcsolódása az uniós és a hazai 
hulladékgazdálkodási szabályozáshoz. Hatályos jogszabályi háttér. ▪ 
Konzultáció 
Debreczeni László: Termékdíj-kötelezettség részletei, annak 
ellenőrzései ▪ Konzultáció 

 JELENTKEZÉS           „Termékdíj 2015”        2015. március 31. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-7570 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 

E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu   
 
 
 
 

Cégnév:  ..........................................................................................  

 

Cím:   ...........................................................................................  

 

Jelentkező neve:   ............................................................................  

 

Beosztás:  ................................  E-mail: ...........................................  

 

  Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 

 
Ebédet kérek:      �      Vegetáriánus menüt kérek:      � 

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

 

 

 

 

Elektronikus számlát kérek: �     E-mail cím: ...........................................   

 

 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja.  
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 

 
 
 
Kelt: 2015. .......................        P. H.           ....................................... 

 


