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KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2018 

Előadóink: 
 

Debreczeni László 
főosztályvezető- helyettes, 
OKTF, Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Igazgatóság 
 
Fekete Balázs 
vezető szakértő, 
GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. 
 
Tánczos Zoltán 
főosztályvezető, 
Nemzeti Adó-és Vámhivatal 
 
 
Időpont és helyszín: 
 

2017. november 29. szerda 
10.00 -17.00 óráig. 
Regisztráció 9.30-tól 
 
Hotel Hungaria City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
Részvételi díj: 
 

29 900 Ft + áfa / fő 
 
Ebéd igényelhető: 3200 Ft + áfa /fő 
 
Ellátás: 

Kávé, tea, üdítő, sütemények. 
 
Jelentkezési feltétele 
 
 

 

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: 

2018. január 1-jétől – a már megszokott év végi jogszabályi 
módosításoknak megfelelően – ismét számos területen változik a 
termékdíj szabályozás. A módosítás egyik fontos mozgatója az 
egységes jogértelmezés elősegítése és az európai uniós irányelvek 
változásainak hazai lekövetése. Szokásos év végi konferenciánkon a 
környezetvédelmi termékdíj sokak által ismert, nagy nevű 
szakértői mutatják be teljes körűen a termékdíjas szabályozást, 
beleértve a jövő évi változásokat is. 

 

Témakörök: 

Hogyan érintik a termékdíj szabályozás változásai a vállalkozókat! ▪ 

Termékdíjköteles termékek osztályozása 2018-tól! ▪ Termékdíj-

kötelezettségben, vagyis a megfizetésben és a kedvezményekben 

történő változások! ▪ Szerződéses átvállalás változása! ▪ 

Kereskedelmi csomagolás és csomagolószer hatályon kívül 

helyezése, a fém ital csomagolószer meghatározás bevezetése, 

jelentős díjtétel változással! ▪ Elektromos és elektronikai 

berendezések termékkategóriáinak és díjtételeinek változása! ▪ 

Műanyag zsákok, tasakok helyzete ▪ Alapvető változások és új 

értelmezések! ▪ Elektromos és hibrid gépjárművek adóztatása! ▪ 

Termékdíj érintő mulasztási bírság változásai! ▪ Egyéni 

hulladékkezelés változásai ▪ Termékdíj új mögöttes szabályai ▪ 

Egyéb változások: fogalmak, kötelezettségek változásai, 

pontosítások, díjtételek, termékcsoportok! ▪  Ellenőrzés!? Hogyan 

és milyen szabályok alapján történik! 
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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:  .....................................................  
 
 

 

Kérek ebédet:    �                              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.           ....................................... 


