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KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2017 
Változások, I. negyedéves bevallás, Nyomtatványok, 

Ellenőrzés, Gyakorlat 

Előadóink: 
 

Fekete Balázs 
vezető szakértő, 
GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. 
Debreczeni László 
főosztályvezető-helyettes 
Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség, 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Igazgatóság; 
Borsányi-Bognár Levente 
szakmai ügyvezető, e-Termékdíj.hu 
Kft. 
Tánczos Zoltán 
főosztályvezető, Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV Központi Hivatal 
 
Időpont és helyszín: 
 

2017. február 7. kedd 
9 -17óráig. Regisztráció 8.30-tól 
 
Hunguest Hotel MILLENIUM *** 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
Részvételi díj: 
 

29 900 Ft + áfa / fő 
 
Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + áfa /fő 
 
Ellátás: 

Kávé, tea, üdítő, 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 változott a környezetvédelmi termékdíj-
törvény! A módosításai érintik a csomagolószer termékkört. Bővül 
a gépjármű forgalmazók átalány-fizetési lehetősége. Javulnak az 
egyéni hulladékkezelést választók lehetőségei. Konferenciánkon a 
környezetvédelmi termékdíj sokak által ismert, nagynevű 
szakértői mutatják be teljes körűen a termékdíjas szabályozást, 
beleértve a jövő évi változásokat is.  

Témakörök: 

Csomagolószer fogalmának pontosítása, egyéb csomagolószer 
besorolás megszüntetése �  Bérgyártás fogalmának pontosítása�  
Gépjármű fogalmának bővítése, gépjármű átalány lehetőségének 
kibővítése � Haszongépjármű, autóbusz tartozékainak termékdíj 
átalánya�Reklámhordozó papírok megrendelői nyilatkozatának 
kérdése � Műanyag zsákok, Hűtőtasakok, hűtőtáskák díjtételének 
módosulása, kedvezőbb besorolás � Egyes bútoripari áruk kivétele a 
termékdíj köteles csomagolószerek köréből �  Szerződéses átvállalás 
szabályainak pontosítása �  Csomagolószer kereskedők szerződéses 
átvállalásának pontosítása és bővítése �   Változások a 
szemeteszsákok termékdíjával kapcsolatban � Termékdíj Bizottság 
felállításáról szóló rendelkezés megszüntetése �  Az állami 
hulladékgazdálkodást közvetítő szervezettel kapcsolatos 
pontosítások � Befolyt termékdíjakkal kapcsolatos pontosítása � 

Egyéb változások 
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 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: 2017. .......................    P. H.           ....................................... 

 
 


