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A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 2012. január 1-től hatályos szövege 

értelmében a reklámhordozó papír után a környezetvédelmi termékdíj fizetésére kötelezett annak 

első belföldi forgalomba hozója (nyomda) lett. Ennek - belföldi előállítás esetén - a nyomdai 

szolgáltatás teljesítése (nyomtatás és átadás) minősül. 

 

A jogszabály értelmében reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről 

és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek 

közül az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot 

vagy fotót tartalmazó kiadvány - beleértve azt is, ha mindezek más, nem termékdíjköteles 

kiadvány külön mellékletét képezik -, továbbá a térkép. 

 

Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába: 

 

a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem 

gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap, 

b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott 

kiadvány, időszaki lap, 

c) a könyv, tankönyv; 

 

Az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót 

tartalmazó kiadvány, továbbá a térkép belföldi előállítása esetén A MEGRENDELŐ ÍRÁSBAN 

NYILATKOZIK a nyomdai szolgáltatást teljesítő felé arról, hogy az általa megrendelt termék – annak 

mellékletét is ideértve – reklámhordozó papírnak minősül-e. 

Amennyiben a nyomdai szolgáltatás keretében előállított termék megrendelése nem reklámhordozó 

papír belföldi előállítására vonatkozik, úgy a megrendelőnek jeleznie kell, hogy a megrendelt áru a 

Ktdt. 2. § 26. pontjában meghatározott reklámhordozó papír definíció melyik alpontja szerint nem 

tartozik a reklámhordozó papír fogalma alá. 

 

Fentiek értelmében minden megrendelés ami  

- időszaki lap egyes lapszámaira  

- röplapra  

- egyéb szöveges kiadványra 

- grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadványra 

- továbbá a térképre 

vonatkozik a mellékelt nyilatkozatot kell kitölteni a megrendelés során, de legkésőbb a 

szerződéskötésig. 

 

Ezen kívül ha a megrendelt termék nem reklámhordozó papír belföldi előállítására vonatkozik, akkor 

a nyilatkozat második részében meg kell azt is jelölni, hogy az adott termék miért nem 

reklámhordozó papír. 

 

Felhívjuk partnereink figyelmét, hogy a jogszabály értelmében a nem a valóságnak megfelelően 

nyilatkozó megrendelő - a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak 

szerint - termékdíj-kötelezetté válik. 


