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KÖRNYEZETVÉDELMI 
TERMÉKDÍJ 2017. 

Előadóink: 

Fekete Balázs vezető szakértő, GS1 
MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. 
Debreczeni László termékdíj szakértő 
Borsányi-Bognár Levente szakmai 
ügyvezető, e-Termékdíj.hu Kft. 
Tánczos Zoltán főosztályvezető, Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV Központi Hivatal) 
 
 
Időpont és helyszín: 

2016. december 5. hétfő 
9-17 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 
 
 
Hotel Hungária City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
 
Részvételi díj: 

29.900 + Áfa / fő 
 
Ebéd igényelhető: 2.800 Ft + Áfa áron! 
 
Ellátás 

Kávé, tea, 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. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk. 

 

Ajánló: 

2017. január 1-jétől újra változik a környezetvédelmi 

termékdíj-törvény! A módosításai érintik a csomagolószer 

termékkört. Bővül a gépjármű forgalmazók átalány-fizetési 

lehetősége. Javulnak az egyéni hulladékkezelést választók 

lehetőségei. A jogalkotó emellett több helyen pontosítja a 

szabályozást, amely érinti a gazdálkodók termékdíjas 

teendőit is. 

Szokásos év végi konferenciánkon a környezetvédelmi 

termékdíj sokak által ismert, nagynevű szakértői mutatják be 

teljes körűen a termékdíjas szabályozást, beleértve a jövő évi 

változásokat is. 

Célunk, hogy segítséget nyújtsunk a vállalkozásoknak a 

bonyolult és sűrűn változó szabályrendszer, valamint a 

szerteágazó adminisztratív feladatok útvesztőjében. Az 

előadások és az azokat követő konzultációs lehetőség 

segítséget nyújt a termékdíjjal még csak most ismerkedő és a 

már rutinos kollégáknak egyaránt. 
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Cégnév:  ..........................................................................................  
 
 
 

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

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

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

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

 

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. ………………………………………………………. 

 


