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KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2016. 
FÓKUSZBAN AZ I. NEGYEDÉVES 
BEVALLÁS ÉS AZ ELLEN ŐRZÉS 

 

Előadóink: 
 

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

2016. április 5. kedd  
9 -16 óráig. Regisztráció 8.30 órától. 
 
Hotel MERCURE BUDAPEST METROPOL  
(1074 Budapest, Rákóczi út 58.)  
 
Részvételi díj: 
 

24 900 Ft + áfa / fő 
 
Svédasztalos ebéd igényelhető: 
2 800 Ft + áfa /fő áron 

 
 
Jelentkezési feltételek: 
 

 
 
 
A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza az 
étkezés 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. Lemondás hiányában a 
teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. 

 
 

 

  
Ajánló: 

A környezetvédelmi termékdíjas szabályozás évről évre sok 
fejtörést okoz a vállalkozásoknak, hiszen a bonyolult és sűrűn 
változó szabályrendszer, valamint a szerteágazó adminisztratív 
feladatok komoly kihívást jelentenek a mindennapi munka során. 
Sok a változás, amelyhez igazodni kell, meg kell felelni a 
szerteágazó szabályozásnak.  

Témakörök: 

▪Bejelentési szabályok változása 2016-tól (TKORNY,KESZ 
nyomtatványok) ▪ Forgalomba hozatal definíció bővítése a belföldi 
távolsági értékesítés versenyhátrányának feloldására. ▪ Egyéni 
hulladékkezelés fogalmának és teljesítésének egyszerűsítése. 
Termékdíj-előleg bevezetése, bevallási rend változása. ▪ Elektromos és 
elektronikai termékek körének változásai▪ Gépjármű forgalomba hozók 
(saját célú felhasználók) számára termékdíjátalány bevezetése. Mi az 
átalány mértéke, kikre vonatkozik, hogy lehet igénybe venni, hogyan 
kell bevallani?▪Termékdíjköteles termékek rendszerének változásai, 
azok hogyan érintik az eddigi kötelezettségeket! ▪Megnyílik az 
átalánydíj-fizetés lehetősége a gépjárműgyártók és forgalmazók 
számára▪Termékdíj raktár változásai
▪ Ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések, azok változása, továbbá a 
termékdíjhiány, termékdíj-tartozás, termékdíj-különbözet
▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS  „Környezetvédelmi termékdíj”     2016. 04. 05. 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ 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: 2016. .......................    P. H.           ....................................... 

 


