
Belvárosi Nyomda Zrt.  H-1101 Budapest, Albertirsai út 10. 13. épület 
Termékdíj, számlázás: Tel. 06 70 390 7852, email: penzugy@belvarosinyomdazrt.hu 

TERMÉKDÍJ NYILATKOZAT   

 

Alulírott ____________________________________ kijelentem, hogy a mai napon a(z) 
___________________________________________ által megrendelt, a Belvárosi Nyomda Zrt. által, 
nyomdai szolgáltatás keretében előállított termék (ek):  

(alább kérjük felsorolni) 

- _______________________________________________ 
- _______________________________________________ 
- _______________________________________________ 

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvényben, valamint annak 1. számú 
mellékletében meghatározottak szerint a következő besorolás alá esnek 

(Kérjük megjelölni aláhúzással): 

1. REKLÁMHORDOZÓ PAPÍR 
A) A teljes nyomtatott felületre vetítve több mint 50%-ában gazdasági reklám terjesztésére 

szolgál, vagy 
 

2. NEM REKLÁMHORDOZÓ PAPÍR 
B) Nem tartalmaz gazdasági reklámot, 
C) A teljes nyomtatott felületére vetítve legfeljebb 50%-ában gazdasági reklám terjesztésére 

szolgál, vagy 
D) Nem minősül a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló törvény által 

meghatározott alábbi sajtótermékek, egyéb nyomtatott anyagok egyikének sem: időszaki 
lap egyes számai, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, térkép, nyomtatott 
képeslap, üdvözlő- és más hasonló kártya, nyomtatott naptár, nyomtatott üzleti 
reklámanyag, katalógus, prospektus, reklám poszter és hasonlók, röplap, egyéb szöveges 
kiadvány,  

E) Közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv feladata körében adja ki. 
F) ISBN-számmal ellátott könyv (ISBN szám:_______________________) 
G) Tankönyvjegyzékbe felvett tankönyv, 
H) Termékdíjköteles csomagolószernek minősül, 
I) Termékdíjköteles irodai papírnak minősül. 

 

Kelt: ___________________ 

 

 

________________________ 

Megrendelő cégszerű aláírása 

 

(Kérjük szíveskedjék kitöltve a megrendeléssel együtt, még a teljesítés előtt, a nyomdához 
visszajuttatni!) 
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TÁJÉKOZTATÓ 

Reklámhordozó papír: 

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben 
meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról szóló törvény által 
meghatározott 

a) sajtótermékek közül az időszaki lap egyes számai, 
b) egyéb nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a 

nyomtatott képeslap, a névjegykártya kivételével az üdvözlő- és más hasonló kártya, a 
nyomtatott naptár, a nyomtatott üzleti reklámanyag, a katalógus, a prospektus, a 
reklámposzter és hasonlók, a röplap és egyéb szöveges kiadvány, 
ideértve azt is, ha más kiadvány mellékletét képezik, kivéve az ISBN-számmal ellátott 
könyvet, és a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyvet. 
A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha a kötelezett 
f) olyan reklámhordozó papírt hoz belföldön forgalomba, használ fel saját célra vagy vesz 
készletre, 
fa) amely teljes nyomtatott felületére vetítve legfeljebb 50%-ában gazdasági reklám 
terjesztésére szolgál, vagy 
fb) amelyet közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv alapfeladata körében ad ki. 

 

A valótlanul nyilatkozó megrendelő termékdíj-kötelezetté válik. 

Nyilatkozat hiányában a terméket a termékdíjköteles reklámhordozó papírnak kell 
tekinteni. 

A megrendelést teljesítő köteles 6 évig megőrizni az általa előállított reklámhordozó papír 
elektronikus vagy nyomtatott példányát, és azt az állami adó- és vámhatóság ellenőrzése, hatósági 
eljárása során kérésre bemutatni. 

Ha a termék egyidejűleg 

- a csomagolószer és a reklámhordozó papír funkciót is betölti, akkor a termékdíj 
kötelezettség a csomagolószer jelleg alapján áll fenn, vagy 

- irodai papír és reklámhordozó papír funkciót is betölt, akkor a termékdíj-kötelezettség a 
reklámhordozó papír jelleg alapján áll fenn. 

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. 


