
 
 

Termékdíj nyilatkozat 
 
Ezúton nyilatkozom, hogy az általam az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft-
(3300 Eger, Iskola u. 2.; VPID: HU0001945876; adószám: 11163895-2-10) megrendelt 
………................................................................................................................….. termék  
a 2011. évi LXXXV. törvény alapján reklámhordozó  
                                                            reklámhordozó papírnak NEM  

   
Az általunk megrendelt termék a Ktdt.2. paragrafus (26) alábbi pontja alapján nem 

 
 

1. 
 

 
2. közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében 

 
 
3. könyv, tankönyv  

 
4.  

(pl. tértivevény, névjegy stb.) 
 

5. Csomagolásra felhasználva (termékdíj: 20ft/kg) 
 

Nyilatkozó neve: …………………………………………………………………………………… …………………….. 

  ................................................................................................ ...........  

Székhelye:  ............................................................................................................................... 

Kelt, ........................ 20....... év .................. hó .................. nap 
 
 
P.H. 

 
                                                                  ------------------------------ 

                                                                   Aláírás                
 
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatot, mely a fentiekben megjelölt jogszabályok rendelkezései alapján 

az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.  
Tudomásul veszem, hogy csomagolószer esetén abban az esetben, ha a nyilatkozó a termékdíj-kötelezettség 
kapcsán tett nyilatkozattal ellentétesen jár el, illetve a csomagolószert nem, vagy nem a nyilatkozat tartalma szerinti 
mértékben és módon használja fel, illetve a felhasználás tényét nem tudja igazolni, úgy az elmaradt termékdíjat és a 

 

– a Ktdt-ben meghatározottak szerint – termékdíj-kötelezetté válik. 
az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. nem felel.  

AGRIA-HUMÁN
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3300 EGER, ISKOLA U. 2.
TEL.: +36 36 510 600 • FAX: +36 36 518 012
AGRIAHUMAN@AGRIAHUMAN.HU
WWW.AGRIAHUMAN.HU
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2. ReklámhoRdozó papíRnak nem minősül:
a 2.-es pont választása esetén, kérem jelölje meg az egyik alpontot (Ktdt.2.paragrafus
(26) alábbi pontja alapján-a,b,c) 

1. ReklámhoRdozó papíRnak minősül:
(a 2011. évi LXXXV. törvény alapján) minden papírból vagy kartonból készült
termék, könyv és egyéb nyomdaipari termék, amely gazdasági reklámot tartalmaz reklámhordozónak
minősül. Termékdíja: 85 Ft+áFa/kg

-2/a-irodai papír: írásra, nyomtatásra, fénymásolásra vagy grafikai célra felhasználható sima, díszített vagy 
nyomtatott papír. Jegyzettömb, notesz, írótömb, napló, írómappa, dosszié, album, gyűjtemény akkor, ha 
mindezek 50%-nál kevesebb gazdasági reklámot tartalmaznak. (termékdíja: 19 Ft+áFa/kg)

-2/b-csomagolószer: csomagolásra felhasználva doboz, címke stb. (termékdíja: 19 Ft+áFa/kg)

-2/c-könyv, tankönyv (ha ISBN számmal rendelkezik és 50%-nál kevesebb gazdasági reklámot tartalmaz)

-2/d-közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap

-2/e-kiadványként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ban nem gazdasági reklám  
terjesztésre szolgáló kiadvány, időszaki lap

  


