
Pátria Nyomda Zrt. 

                         Nyilatkozat 
            a környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettségről 

                                    reklámhordozó papír esetében 
 
 
A törvény meghatározása szerint 
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 számai, az egyéb nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot 
vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyomtatott képeslap, az üdvözlő- és más hasonló kártya - a névjegykártya 
kivételével -, a nyomtatott naptár, a nyomtatott üzleti reklámanyag, a katalógus, a prospektus, a reklámposzter és 
hasonlók, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány - ideértve azt is, ha mindezek más kiadvány külön mellékletét képezik  

Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába: 
a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legálabb 50%-aban 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” 
 
 
Cégnév:  Cím (bejegyzett székhely): 

Adószám, cg.sz:  Képviseletre jogosult vezető neve és beosztása 

 
A szerződésben, megrendelésben szereplő termék pontos megnevezése: 
 
  
 
 

 
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvényben foglalt kötelezettségünk szerint 
megrendelőkent az alábbi nyilatkozatot tesszük. 
Nyilatkozat hiányában a terméket termékdíjköteles reklámhordozó papírnak kell tekinteni. 

Az általunk megrendelt, a szerződés, megrendelés tárgyat képező termék (a megfelelő rész X-szel 
jelölendő): 
   
            termékdíj köteles                                                                      nem termékdíj köteles                                                             
 
Az általunk megrendelt, a szerződés tárgyat képező termék nem tartozik a reklámhordozó papír 
fogalmába, mert (a megfelelő rész X-szel jelölendő, amennyiben az előző nyilatkozat nemleges): 
 
a) kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legálabb 50%-aban nem                                      
gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap 
 
b) közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott                           
kiadvány, időszaki lap 
 
c) könyv, tankönyv                                                                                                                                             
 
 
Alulírott kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valóságnak 
nem megfelelő nyilatkozat tétele eseten a 2011. évi LXXXV. torvény végrehajtásara kiadott kormányrendeletben 
meghatározottak szerint termékdíj kötelezetté válok. Tudomásul veszem. hogy a cég adataiban történő változás 
esetén köteles vagyok tájékoztatást adni. 
 
………………………, 2017……………………  hó ………nap 
 
                                             ------------------------------------------------------------ 

Megrendelő cégszerű aláírás P.H. 

  

 

 

 


	Szövegmező 29: 
	Szövegmező 31: 
	Szövegmező 33: 
	Szövegmező 34: 
	Szövegmező 40: 
	Szövegmező 41: 
	Szövegmező 42: 
	Szövegmező 43: 
	Szövegmező 30: 
	Szövegmező 32: 
	Választógomb 1: Választás1
	Választógomb 2: Választás3


