
A megfelelő rész aláhúzandó!!!! 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.) 
(10) A reklámhordozó papír forgalomba hozatala során a (9) bekezdés f) pontja alapján a termékdíjat abban az esetben nem kell megfizetni, 
ha a kötelezett megrendelője a megrendelésével egyidejűleg írásban nyilatkozik a (9) bekezdés f) pont alpontjaiban meghatározott feltétel 

fennállásáról. 

(11) Ha a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv szerződéses partnere a nyomda megrendelője, abban az esetben a 
megrendelőnek a (10) bekezdés szerinti nyilatkozata megtétele előtt be kell szereznie a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv 

nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a megrendelt áru a (9) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott feltételeknek megfelel. 

Amennyiben a megrendelés nem termékdíjköteles reklámhordozó papír előállítására vonatkozik, úgy a megrendelőnek 

jeleznie kell, hogy a megrendelt áru a 2. § 26. pontjában meghatározott reklámhordozó papír definíció melyik alpontja 

szerint nem tartozik a reklámhordozó papír fogalma alá. A valótlanul nyilatkozó megrendelő termékdíj-kötelezetté válik. 

(1b) Nyilatkozat hiányában a terméket termékdíjköteles reklámhordozó papírnak kell tekinteni. 

27/A. § (2) b) Ha a termék egyidejűleg irodai papír és reklámhordozó papír funkciót is betölt, akkor a termékdíj-

kötelezettség a reklámhordozó papír jelleg alapján áll fenn. 

 

 

NYILATKOZAT  
 

 
Alulírott …..............................., a …...................................... Kft. (cím:............................. ...................................., 

VPID szám:........................ adószám....................................., cg.sz.:........... .........................) képviselője ezúton 

nyilatkozom, hogy a Keskeny és Társai 2001 Kft-től (1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. adószám: 

12744965-2-42, cg.sz:01-09-701381, VPID: HU0004010328) 2018-ban megrendelt nyomdai szolgáltatás 

keretében előállított   

                  - jegyzettömb, jegyzetfüzet, spirálfüzet, füzet, boríték, dosszié, levélpapír, pausz, mappa, gyűrűs 

mappa, tömb/tömbtartó, tanúsítvány, oklevél, önátírós nyomtatvánv. ……………………………………… 

……………………..………………………………………………………………………………………………  

 

Irodai papír (információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír, 

amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra, 

továbbá az iratok, dokumentumok, folyóiratok vagy hasonló termékek tartására, 

rendezésére szolgáló, papírból készült iratrendező, dosszié, iratborító, levélrendező és 

irattartó mappa) 
 

 Reklámhordozó papír 
 

nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába, mert teljes nyomtatott felületére 

vetítve legfeljebb 50%-ában gazdasági reklám terjesztésére szolgál 
 

 

 

Kelt, ………………………………. 2018. év . ………………hó………. nap  

 

 

 

 

 

 

    …………………………………………………………..  

                 Megrendelő aláírása  
                  P.H.  


