
Kovács CsabaKovács Csaba

Csomagolás vs csomagolószer



JogforrásokJogforrások

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény* (Ktdt.)
n Kormányrendeletek:

pp a termékdíja termékdíj--kötelezettség (általános vhr.)kötelezettség (általános vhr.), a termékdíj átvállalásának, 
visszaigénylésének, a készletre vétel részletes szabályairól

p az OHÜ pályáztatási, szolgáltatás-megrendelési szabályairól 
p az OHÜ ellenőrzési tevékenységének szabályairól
p a veszélyes csomagolási hulladékok közvetítői feladatokrólp a veszélyes csomagolási hulladékok közvetítői feladatokról
pp a csomagolószera csomagolószer--katalógusrólkatalógusról

n Miniszteri rendeletek:
p a hulladékkezelési teljesítmények megállapításáról,
p a vizsgálati, mérési, értékslési módszerekről
p az OGyHT tartalmi követelményeiről
p a közszolgáltatókkal szerződött szelektív gyűjtés feltételeiről
p az egyéni hulladékkezlés részetes szabályairól
p a Termékdíj Bizottsáh működési szabályairól*módosította:

- az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. 
törvény (MK 2011/140. 2011.11.29.)
- Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi … 
törvény (MK 2011/… 2011.12…)



Termékáramok /Ktdr.1.Termékáramok /Ktdr.1.§§ (3)/ (3)/ 

1. akkumulátor vtsz.-KT kód

2.2. csomagolóeszköz,csomagolóeszköz,
egyéb csomagolószeregyéb csomagolószer vtsz-CsK kódCsK kód

3. egyéb kőolajtermék vtsz.-KT kód3. egyéb kőolajtermék vtsz.-KT kód

4. elektromos, elektronikai berendezés  vtsz.-KT kód

5. gumiabroncs vtsz.-KT kód

6. reklámhordozó papír vtsz.-KT kód

Vámtarifaszám (vtsz.)                      Vámtarifaszám (vtsz.)                      Ktdt. 1. számú mellékleteKtdt. 1. számú melléklete
CskCsk kód (csomagolószernél)kód (csomagolószernél) Vhr.  1. számú melléklete Vhr.  1. számú melléklete 



Termékdíjköteles termék: a csomagolásTermékdíjköteles termék: a csomagolás
2003.01.01. 2003.01.01. –– 2011.12.31.2011.12.31.

CSOMAGOLÁS
Csomagolás: külön jogszabályban 
meghatározott olyan termék, amelyet 
termékek, áruk beburkolására, 
befogadására a megóvásuk, kezelésük, 
szállításuk, csoportosításuk és kínálásuk 
érdekében használnak. 

Külön jogszabály: Külön jogszabály: 94/2002. Korm. r. 

A csomagolás mindig valamilyen 
terméknek a része, azzal együtt jelenik 
meg és „mozog”.

Nem termékdíjköteles: az „üres” 
csomagolóeszköz, illetve maga a 
csomagolt termék

Csomagolási szintek: fogyasztói, 
gyűjtő, szállítási



A CsK szerkezeteA CsK szerkezete
Vhr. 1. mellékleteVhr. 1. melléklete

p I. Csomagolószerként is felhasználható termékek vámtarifaszámai
Az ex jelzéssel ellátott vámtarifaszám alá tartozó termékek közül azon termékek tartoznak a 

Azokat a termékeket, melyeknek a vámtarifaszáma az 1. mell A) cím I. részében
szerepel, a melléklet A) cím II. része szerinti csomagolószer katalógusban található
kódszámok (a továbbiakban: CsK kód) alá kell besorolni.
A CsK kód olyan, 7 számjegyből álló azonosítószám, amely a csomagolószer azonosí-
tására szolgál, a termékdíj-kötelezettség megállapítása érdekében.

Az ex jelzéssel ellátott vámtarifaszám alá tartozó termékek közül azon termékek tartoznak a 
termékdíjas szabályozás hatálya alá, amelyek megfelelnek a vámtarifaszámhoz tartozó 
megnevezésnek és nem kerültek meghatározásra a kivételek alatt.

p II. Csomagolószer Katalógus kódjai
A CsK kód felépítése:

1. karakter: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási 
segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kód

2-3 karakter: a termék anyagát jelölő kód
4-5. karakter: pénzügyi státuszkód, amely a kötelezettség keletkezését vagy annak 

hiányát jelöli
6-7. karakter: az termék újrahasználhatóságát jelölő kód



I. Csomagolószerként is felhasználható I. Csomagolószerként is felhasználható 
termékek vámtarifaszámaitermékek vámtarifaszámai

ssz. Vámtarifaszám Megnevezés Kivétel

1. NövényiNövényi anyagokanyagok

1.1. ex. 1401 90 Elsősorban fonatkészítésre
használatos növényi anyag (nád,

- Nem csomagolás 
párnázó vagy használatos növényi anyag (nád,

gyékény, rafia, gabonaszalma, stb.)
párnázó vagy 
kitöltő anyaga

1.2. ex. 1404 90 Másutt nem említett növényi eredetű
anyag

- Nem csomagolás 
párnázó vagy 
kitöltő anyaga



I. Csomagolószerként is felhasználható I. Csomagolószerként is felhasználható 
termékek vámtarifaszámaitermékek vámtarifaszámai

2. MűanyagokMűanyagok

2.1. ex. 3919 Öntapadó műanyag lap, lemez, film,
fólia, szalag, csík és más sík
formában, tekercsben is

- építőipari áru

2.2. ex. 3920 Más műanyag lap, lemez, film, fólia,
szalag és csík, amely nem porózus,
és nem erősített, nem laminált, nem

- építőipari áru

és nem erősített, nem laminált, nem
alátámasztott vagy más anyagokkal
hasonlóan nem kombinált

2.3. ex. 3921 Más műanyag lap, lemez, film, fólia,
szalag és csík

- építőipari áru

2.4. 3923 Műanyag eszközök termék
szállítására vagy csomagolására;
műanyag dugó, fedő, kupak és más
lezáró

2.5. ex. 3924 Egyszer használatos műanyag
edények



I. Csomagolószerként is felhasználható I. Csomagolószerként is felhasználható 
termékek vámtarifaszámaitermékek vámtarifaszámai

3. GumiárukGumiáruk
3.1. ex. 4016 Vulkanizált lágygumiból készült

lezáró termék üveghez (dugó,
gyűrű, stb.)



I. Csomagolószerként is felhasználható I. Csomagolószerként is felhasználható 
termékek vámtarifaszámaitermékek vámtarifaszámai

4. FaárukFaáruk
4.1. Furnérlap
4.1.1. ex. 4408 10 - tűlevelű fából Építőipari vagy bútoripari áru

4.1.2. ex. 4408 90 - más Építőipari vagy bútoripari áru

4.2. ex. 4410 Forgácslemez, irányított forgácselrendezésű lemez
(OSB) és hasonló tábla fából vagy más fatartalmú
anyagból, gyantával vagy más szerves kötőanyagokkal
agglomerálva (tömörítve) is

Építőipari vagy bútoripari áru

4.3. ex. 4411 Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, Építőipari vagy bútoripari4.3. ex. 4411 Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból,
gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is

Építőipari vagy bútoripari
minőségű

4.4. 4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló
csomagolóeszköz; kábeldob fából; rakodólap, keretezett
és más szállítólap; rakodólap keret fából

4.5. Más faáru
4.5.1. 4421 10 - ruhaakasztó
4.6. Természetes parafából készült termék
4.6.1. 4503 10 - dugó és lezárók
4.7. Agglomerált parafa (kötőanyaggal is) és ebből készült

termék
4.7.1.
4.7.2.

ex. 4504 10
ex. 4504 90

- dugó és lezáró

4.8. ex. 4602 Kosáráru, fonásáru és fonásanyagból közvetlenül kész
alakban előállított más termék vagy a 4601 vtsz. alá
tartozó anyagokból készült termék;

- a nem egyszer használatos
termék



I. Csomagolószerként is felhasználható I. Csomagolószerként is felhasználható 
termékek vámtarifaszámaitermékek vámtarifaszámai

5. Papír és karton áruk
5.1. ex. 4802 Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és

nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap
(beleértve a négyzetet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy
4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével

- kézi merítésű papír és
karton (4802 10)

- tapéta alappapír
- képeslap-papír és

könyvnyomó papír
- irodai papír (iskolafüzet,

jegyzettömb, pénztárgép-
papír, biztonsági papír, stb.)

5.2. ex. 4803 Selyem alappapír, kreppelt, ráncolt, domborított , perforált, felületileg
színezett, díszített vagy nyomtatott alappapír, cellulózvatta és

- háztartási vagy
egészségügyi alappírszínezett, díszített vagy nyomtatott alappapír, cellulózvatta és

cellulózszálból álló szövedék, tekercsben vagy ívben
egészségügyi alappír

5.3. 4804 Nem bevont nátronpapír és –karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy
4803 vtsz. alá tartozók kivételével

5.4. 4805 Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben az
termékcsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában megengedettnél nem
nagyobb mértékben megmunkálva vagy feldolgozva

5.5. ex. 4806 Növényi pergamen, zsírpapír, és pergamenpapír és más fényezett, átlátszó
vagy áttetsző papír, tekercsben vagy ívben

- pauszpapír (átmásolópapír)

5.6. 4807 Többrétegű papír és karton (ragasztóval összeragasztott papír- vagy
kartonlapból összeállítva) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső
erősítéssel is, tekercsben vagy ívben

5.7. 4808 Hullámpapír és –karton (ragasztott, sima felületű lapokkal is), kreppelt,
redőzött, domborított vagy perforált papír és karton tekercsben vagy ívben
a 4803 vtsz. alá tartozók kivételével



I. Csomagolószerként is felhasználható I. Csomagolószerként is felhasználható 
termékek vámtarifaszámaitermékek vámtarifaszámai

5. Papír és karton áruk
5.8. ex. 4810 Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai

agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag
felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett,
díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve
a négyzetet) alakú ívben, bármilyen méretben

- Nyomtató, fénymásoló
papír

5.9. 4811 Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék
bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve
vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a
négyzetet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4803, 4809 vagynégyzetet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4803, 4809 vagy
4810 vtsz. alá tartozók kivételével

5.10. ex. 4819 Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból,
kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből;

- iratgyűjtő doboz,
levéltartó doboz és
hasonló cikk irodai, üzleti
vagy hasonló célra (4819
60)

5.11. 4821 Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is
5.12. 4822 Orsó, cséve, kopsz és hasonló tartó papíripari rostanyagból,

papírból vagy kartonból (perforálva vagy merítve is)
5.13. ex. 4823 Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék

méretre vagy alakra vágva; más terméké papíripari
rostanyagból, papírból,kartonból, cellulózvattából vagy
cellulózszálból álló szövedékből

- szűrőpapír és –karton
(4823 20)
- előre nyomtatott
regisztráló-hengerek, -
ívek és számlapok
önfeljegyző készülékhez



I. Csomagolószerként is felhasználható I. Csomagolószerként is felhasználható 
termékek vámtarifaszámaitermékek vámtarifaszámai

6. SzövetekSzövetek
6.1. 5310 Jutaszövet vagy az 5303 vtsz. alá tartozó

más textil háncsrostból készült szövet

6.2. ex. 5603 Nem szőtt textília, impregnált, bevont,
beborított vagy rétegelt is

- Bútoripari

7. ZsinórZsinór árukáruk
7.1. ex. 5607 Zsineg, kötél fonva vagy sodorva, és

gumival vagy műanyaggal impregnálva,
bevonva, beborítva vagy burkolva is

- Hajókötél és kábel

8. Más készáru textilanyagból

8.1. 6305 Zsák és zacskó termék csomagolására



I. Csomagolószerként is felhasználható I. Csomagolószerként is felhasználható 
termékek vámtarifaszámaitermékek vámtarifaszámai

9. ÜvegárukÜvegáruk

9.1. 7010 Üvegballon (fonatos is), üvegpalack,
flaska, konzervüveg, üvegedény,
fiola, ampulla és más üvegtartályfiola, ampulla és más üvegtartály
termék szállítására vagy
csomagolására; befőzőüveg;
dugasz, fedő és más lezáró üvegből



I. Csomagolószerként is felhasználható I. Csomagolószerként is felhasználható 
termékek vámtarifaszámaitermékek vámtarifaszámai

10. FémbőlFémből készültkészült árukáruk

10.1
.

ex.
7310

Tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény
bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével)
tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal,
bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai
berendezés nélkül

- A helyhez kötött 
tartályok

10.2
.

ex.
7311

Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy folyékony gáz tárolására - A helyhez kötött 
tartályok

10.3
.

7607 Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten
vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva)
legfeljebb 02 mm

- Elektrotechnikai anyag

legfeljebb 02 mm

10.4
.

ex.
7612

Alumínium hordó, - dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a
merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag
(a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb
300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai
vagy hőtechnikai berendezések nélkül

- A helyhez kötött 
tartályok

10.5
.

ex.
7613

Alumíniumtartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására - A helyhez kötött 
tartályok

10.6
.

ex.
7615

Asztali, konyhai vagy más háztartási cikk valamint ezek részei
alumíniumból

- A nem egyszer 
használatos tételek

10.7
.

ex.
8309

Dugó, kupak és fedő (beleértve a korona-, csavar- és kiöntődugót
is), palackfedél vagy kupak, és más csomagolási tartozék nem
nemesfémből

- csavarmenetes 
hordódugó, 
hordódugóvédő, pecsét



II. Csomagolószer Katalógus kódjaiII. Csomagolószer Katalógus kódjai

Kód (1.) Megnevezés

E Csomagolóeszköz vagy csomagolóeszközként is felhasználható
termék

K Kereskedelmi csomagolóeszköz – a műanyag bevásárló reklám
táska kivételével

CsK kód 1. karaktere: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként,

csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kódok

M Kereskedelmi csomagolóeszköz - műanyag bevásárló reklám
táska

A Csomagolóanyag vagy csomagolóanyagként is felhasználható
termék

S Csomagolási segédanyag vagy csomagolási segédanyagként is
felhasználható termék

V Termékdíj-előleg visszaigénylése a Ktdt. 12/A.§ (5) bekezdése
alapján



II. Csomagolószer Katalógus kódjaiII. Csomagolószer Katalógus kódjai
CsK kód 2-3. karaktere: a termék anyagát jelölő kódok (Cskr. szerint)

Kód (2-
3.)

Megnevezés

Műanyag
01 polietilén-tereftalát (PET)
02 nagysűrűségű polietilén (HDPE)
03 polivinilklorid (PVC)
04 kissűrűségű polietilén (LDPE)
05 polipropilén (PP)
06 polisztirol (PS)
07 poliamid
08 polivinil acetát
09 polivinil alkohol

Textil
60 gyapot (TEX)
61 juta, kender (TEX)
69 más természetes alapú anyag

Üveg
70 színtelen üveg (GL)
71 zöld üveg (GL)
72 barna üveg (GL)
79 más üveg

Társított
80 társított: papír és karton/különböző fémek
81 rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag09 polivinil alkohol

18 megújuló nyersanyagból előállított biopolimer
19 más műanyag (műanyag/műanyag), külföldről

behozott csomagolás műanyag összetevője
Papír és karton

20 hullámpapírlemez (PAP)
21 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)
22 papír (PAP)
29 külföldről behozott csomagolás papír, karton

összetevője
Fém

40 acél (FE)
41 alumínium (ALU)
49 más fém

Fa
50 fa (FOR)
51 parafa (FOR)
59 más természetes anyag

82 társított: papír és karton/alumínium
83 társított: papír és karton/ónozott lemez
84 rétegzett italkarton: papír és 

karton/műanyag/alumínium
85 társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott

lemez
86 társított: papír és karton/más
90 társított: műanyag/alumínium
91 társított: műanyag/ónozott lemez
92 társított: műanyag/különböző fémek
93 társított: műanyag/más
95 társított: üveg/műanyag
96 társított: üveg/alumínium
97 társított: üveg/ónozott lemez
98 társított: üveg/különböző fémek

Egyéb
99 egyéb anyag vagy termékdíj-előleg visszaigénylése



CsK kód 4-5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek 
esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli

II. Csomagolószer Katalógus kódjaiII. Csomagolószer Katalógus kódjai

Kód (4-5.) Megnevezés
Belföldi előállítású csomagolószer

10 teljes díjtétel, a Ktdt.2. melléklete alapján
11 egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel
12 díjtétel különbözet
13 termékdíj átalány
14 a termékdíj-kötelezettség az átalánydíjat fizető vevőt terheli (mg-i. termelő nyilatkozat)
15 a termékdíj-kötelezettség a betétdíjas újrahasználható csomagolást kibocsátó vevőt terheli (nyilatkozat)
16 az egyéb csomagolószer termékdíj-kötelezettsége a végfelhasználó nem csomagolási célú felhasználásra vonatkozó

nyilatkozata alapján nem áll fennnyilatkozata alapján nem áll fenn
17 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14.§ (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalta
18 a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14.§ (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta
19 a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta
20 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14.§ (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta
21 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14.§ (5) bekezdés e) pontja alapján szerződéssel átvállalta
22 a csomagolószer termékdíja a Kdt. 25.§ (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül
23 a csomagolószer termékdíja a Kdt. 25.§ (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül
24 a csomagolószer termékdíja a Kdt. 25.§ (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül
25 a csomagolószer termékdíja a Kdt. 25.§ (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül
26 a csomagolószer termékdíja a Kdt. 25.§ (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék
27 a csomagolószer termékdíja a Kdt. 25.§ (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék k
28 a csomagolószer termékdíja a Kdt. 25.§ (1) bekezdés g) pontja alapján visszaigénylésre kerül
29 a csomagolószer termékdíja egyéb jogcímen visszaigénylésre kerül



CsK kód 4-5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek 
esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli

II. Csomagolószer Katalógus kódjaiII. Csomagolószer Katalógus kódjai

Kód (4-5.) Megnevezés
Külföldről behozott csomagolószer

30 teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján
31 egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. számú melléklete alapján számított díjtétel
32 díjtétel különbözet
33 termékdíj átalány
34 a termékdíj-kötelezettség az átalánydíjat fizető vevőt terheli (mg-i. termelő nyilatkozat)
35 a termékdíj-kötelezettség a betétdíjas újrahasználható csomagolást kibocsátó vevőt terheli (nyilatkozat)
36 az egyéb csomagolószer termékdíj-kötelezettsége a végfelhasználó nem csomagolási célú felhasználásra

vonatkozó nyilatkozata alapján nem áll fenn
37 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14.§ (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalta37 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14.§ (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalta
38 a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14.§ (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta
39 a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta
40 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő s Ktdt. 14.§ (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta
41 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14.§ (5) bekezdés e) pontja alapján szerződéssel átvállalta
42 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14.§ (5) bekezdés f) pontja alapján szerződéssel átvállalta
43 a csomagolószer termékdíja a Kdt. 25.§ (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül
44 a csomagolószer termékdíja a Kdt. 25.§ (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül
45 a csomagolószer termékdíja a Kdt. 25.§ (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül
46 a csomagolószer termékdíja a Kdt. 25.§ (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül
47 a csomagolószer termékdíja a Kdt. 25.§ (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék
48 a csomagolószer termékdíja a Kdt. 25.§ (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejt és hulladék
49 a csomagolószer termékdíja egyéb jogcímen visszaigénylésre kerül



CsK kód 4-5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek 
esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli

II. Csomagolószer Katalógus kódjaiII. Csomagolószer Katalógus kódjai

Kód (4-5.) Megnevezés
Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer

50 teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján
51 egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. számú melléklete alapján számított díjtétel
52 díjtétel különbözet
53 termékdíj átalány
54 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14.§ (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalta
55 a termékdíj a Ktdt. 25.§ (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül
56 a termékdíj a Kdt. 25.§ (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül56 a termékdíj a Kdt. 25.§ (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül
57 a termékdíj a Kdt. 25.§ (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül
58 a termékdíj a Kdt. 25.§ (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül
59 a termékdíj a Kdt. 25.§ (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül
60 a termékdíj a Kdt. 25.§ (1) bekezdés f) pontja alapján visszaigénylésre kerül
61 a termékdíja egyéb jogcímen visszaigénylésre kerül

Egyéb
80 ha a termékdíj-előleg megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 12/A.§ (5) bekezdése alapján



II. Csomagolószer Katalógus kódjaiII. Csomagolószer Katalógus kódjai
CsK kód 6-7. karaktere: a termék újrahasználhatóságát jelölő kód

Kód (6-7.) Megnevezés
Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer esetén

98 külföldről behozott áru részét képező csomagolószer, a visszaszállításra
kerülő újrahasználható csomagolószer kivételével

Kód (6-7.) MegnevezésKód (6-7.) Megnevezés
Csomagolószer esetén

01 Egyszer használható
02 Többször használható
V9 Ktdt. 12/A.§ (5) bekezdése szerinti termékdíj-előleg visszaigénylés



Csomagolószer katalógusCsomagolószer katalógus
[Vhr. 1. melléklet]

Csk kód: E 50 10 01

1. 2-3.4-5.6-7.

E 50 10 01

csomagolóeszköz

Karakterek

csomagolóeszköz

fa (FOR)

Belföldi előállítás: teljes díjtétel

egyutas

egyutas fa raklap CsK kódja, amely a 
4415 vámtarifaszám alá tartozik



Rész vagy egészRész vagy egész

p ha az áru önmagában is köteles
p ha az áru ömagában nem, de 

nn annak részeként, összetevőjekéntannak részeként, összetevőjekéntnn annak részeként, összetevőjekéntannak részeként, összetevőjeként

Ø forgalomba hozott [Ktdt.2.§ 14. pontja]

Ø saját célra felhasznált [Ktdt.3.§ (3) bekezdés]

termék



Csomagolás, mint cél maradtCsomagolás, mint cél maradt

Ktdt.. 2.Ktdt.. 2.§§ 7. pontja csomagolás:7. pontja csomagolás:
a) valamennyi olyan tétel, amelyet a termelő vagy a felhasználó valamely termék (a nyersanyagtól 
a feldolgozott termékig) befogadására, megóvására, kezelésére, szállítására és bemutatására
(csomagolási funkciócsomagolási funkció) használ, ideértve az ugyanilye n célra használt egyszer használatos tételt
, /Cskr.2.§ (1) bekezdés aa) alpontja/

b) az a) pontban meghatározottaknak – a csomagolás által biztosított egyéb funkciók sérelme 
nélkül – megfelelő tételek, kivéve, ha az adott tétel a termék szerves részét képezi és a termék nélkül – megfelelő tételek, kivéve, ha az adott tétel a termék szerves részét képezi és a termék 
tárolásához, eltartásához vagy meg őrzéséhez annak teljes élettartama alatt szükséges, és az 
egyes alkotóelemeket együttes felhasználásra , fogyasztásra vagy értékesítésre szánták, 
/Cskr.2.§ (1) bekezdés ab) alpontja/

c) a forgalmazás helyén történ ő megtöltésre tervezett és szánt, illetve a forgalmazási helyen 
eladott vagy megtöltött, csomagolási funkciót ellátó egyszer használatos tételek , /Cskr.2.§ (1) 
bekezdés ac) alpontja/

d) a termékre közvetlenül ráakasztott vagy ahhoz rögzített, csomagolási funkciót ellátó kiegészítő 
elemek, kivéve, ha azok a termékek szerves részét képezik, és az egyes alkotóelemeket együttes 
fogyasztásra vagy értékesítésre szánták ; a csomagolásba  beépülő egyéb összetevőket és 
kiegészítő elemeket azon csomagolás részének kell  tekinteni, amelyikbe azokat beépítették; 
/Cskr.2.§ (1) bekezdés ac) alpontja/



CsomagolószerCsomagolószer
[MSZ-8358/1-1989]

pp csomagolóeszköz:csomagolóeszköz:
a termék vagy a kisebb csoma-
golás befogadására, egységbe
fogására kialakított, meghatározott
anyagú, szerkezetű – általában
ipari, vagy szolgáltató jellegű

pp csomagolóanyag:csomagolóanyag:
a csomagolóeszközök előállításá-
ra, illetve az ideiglenes védőburko-
lat kialakítására közvetlenül alkal-

egyéb csomagolósegyéb csomagolószer

ipari, vagy szolgáltató jellegű
tevékenység keretében előállított -
ideiglenes védő-burkolat, továbbátovábbá
aa raklapraklap;; [Ktdt. 2.§ 9. pont]

pp kereskedelmikereskedelmi csomagolószercsomagolószer::
olyan csomagolószer, amely
alkalmas kereskedelmi csoma-
golás létrehozására; [Ktdt. 2.§ 20.
pont]

lat kialakítására közvetlenül alkal-
mazható szerkezeti anyagok gyűjtő-
fogalma; [Ktdt. 2.§ 8. pont]

pp csomagolási segédanyag:csomagolási segédanyag:
a csomagolás kiegészítő vagy járu-
lékos részeként felhasználható - így
különösen záró, rögzítő, párnázó,
díszítő - elemek, valamint kellékek,
így különösen címke, páralekötő
anyag, hordfogantyú, ragasztó
gyűjtőfogalma; [Ktdt. 2.§ 10. pont]



Kereskedelmi csomagolás, mint célKereskedelmi csomagolás, mint cél
italtermékek + műanyag bevásárló reklám táskaitaltermékek + műanyag bevásárló reklám táska

a) 2009 vámtarifaszámú gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve, 
hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is,

b) 2106 90 20, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55, 2106 90 59 vámtarifaszámú ízesített vagy színezett 
cukorszirup,

c) 2201 vámtarifaszámú (emberi fogyasztásra alkalmas) víz, beleértve a természetes vagy mesterséges 
ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül, 
kivéve a jég, a hó és a laboratóriumi vizsgálati vízminta,

d) 2202 vámtarifaszámú víz (beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas 
vizet is) cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vizet is) cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 
vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek és a 657/2008/EK bizottsági rendelet I. melléklete I. és II. 
kategóriájába tartozó készítmények kivételével,

e) 2203 vámtarifaszámú malátából készült sör,
f) 2204 vámtarifaszámú bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, a 2009 vtsz. alá 

tartozó kivételével,
g) 2205 vámtarifaszámú vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus 

anyagokkal ízesítve, a 2206 vámtarifaszámú más erjesztett ital (pl. almabor, körtebor, mézbor); 
erjesztett italok keverékei, és erjesztett italok és alkoholmentes italok másutt nem említett keverékei, a 
2207 10 00 vámtarifaszámú nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék 
alkoholtartalommal, valamint a 2208 vámtarifaszámú nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 
térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital,

a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály 
szerinti fogyasztói (elsődleges) csomagolása - a címke, kupak és az egyszer használatos ivópohár 
kivételével -, továbbá a műanyag bevásárló-reklám táska;



Fizetésre kötelezettekFizetésre kötelezettek
[Ktdt.3.§ (2) bekezdés]

a) az elsőelső belföldi forgalomba hozó vagy elsőelső saját célú 
felhasználó,

b) belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első 
belföldi forgalomba hozó első vevője, vagy a saját célú 
felhasználója,felhasználója,

c) bérgyártás esetén a bérgyártató

Ktdt. 2.Ktdt. 2.§§ 5. pontja bérgyártás:5. pontja bérgyártás: a megrendelő (bérgyártató) által a Magyarországon

letelepedett természetes, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező

gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: bérgyártó) részére ellenszolgáltatás

nélkül -- részben, vagy egészben részben, vagy egészben -- rendelkezésére bocsátott anyagokból, félkész

termékekből ellenszolgáltatás ellenében termékdíjköteles termék előállítása;

Vhr. legfeljebb 50%-os hozzátét, tömegben kifejezve



NyilvántartásNyilvántartás--vezetési,vezetési,
bevallási kötelezettségbevallási kötelezettség

[Ktdt.10/A.§]

A kötelezett - e törvényben, a Hgt-ben, valamint ezek felhatalmazása
alapján kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint - a
termékdíjköteles termékekkel, hulladékaikkal, továbbátovábbá aa nemnem
csomagolószerkéntcsomagolószerként forgalombaforgalomba hozotthozott,, ee törvénytörvény végrehajtásivégrehajtási
rendeletébenrendeletében meghatározottmeghatározott csomagolószercsomagolószer--katalógusbankatalógusban szereplőszereplő
árukkalárukkal kapcsolatoskapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrizhetőségeárukkalárukkal kapcsolatoskapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrizhetősége
céljából a valóságot (tényhelyzetet) tükröző nyilvántartást vezet.

A kötelezett – a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltéréssel - a nyilvántartásanyilvántartása
alapjánalapján a vámhatósághoz - annak honlapján közzétett - elektronikusan
támogatott formanyomtatványon, elektronikus úton és formában,
negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig bevallást
nyújt be.



Összetett/társított csomagolószerÖsszetett/társított csomagolószer

Összetett vagy társított csomagolószer esetén a fizetendő termékdíj 
megállapítására,

a) ha az fizikai módon összetevőire szétválasztható, az egyes 
összetevőkre vonatkozó termékdíjtételt,

b) ha az fizikai módon összetevőire szét nem választható és legalább 
90%-ban egynemű anyagból áll, a csomagolószer teljes tömegére a fő 
összetevőre vonatkozó termékdíjtételt,

c) ha az fizikai módon összetevőire szét nem választható és nincs olyan 
összetevő, amely a csomagolószer tömegének 90%-át eléri, a társított 
anyagokra vonatkozó termékdíjtételt

kell alkalmazni.

28



A termékdíj alapja, mértékeA termékdíj alapja, mértéke
[Ktdt. 2. számú melléklete]

Anyagáram Termékdíjtétel  (Ft/kg)
Műanyag 42
Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 50
Társított rétegzett italkarton 28
Fém 20
Papír, fa, természetes alapú textil 20
Üveg 17
Egyéb 50Egyéb 50

Anyagáram Termékdíjtétel  Ft/kg)
Műanyag (kivéve műanyag bevásárló-reklám táska) 60
Műanyag bevásárló-reklám táska 1800
Üveg 17
Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 300
Társított rétegzett italkarton 130
Fém 300
Egyéb anyagok 300



Számlán történő feltüntetésSzámlán történő feltüntetés
Ktdt. 13.Ktdt. 13.§§

A számlán
a) számlán történő átvállalás esetén, vagy
b) a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben, 

vagy
c) csomagolószercsomagolószer, illetve reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakorelső belföldi forgalomba hozatalakor

az e törvény végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott számla záradékkal 
megegyező szöveget kell feltüntetni.

Vhr. A csomagolószer első belföldi forgalomba hozója a számlán – a kiskereskedelmi 

30

Vhr. A csomagolószer első belföldi forgalomba hozója a számlán – a kiskereskedelmi 
értékesítés kivételével – köteles feltüntetni a számla tételeire hivatkozva:
a) amennyiben a csomagolószer termékdíj-kötelezettség az eladót terheli: „a csomagolószer 

termékdíj összege bruttó árból ..................... Ft ”, vagy 

b) a csomagolás részeként forgalomba hozott csomagolószer termékdíj-kötelezettség az 
eladót terheli: "a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli", vagy 

c) amennyiben a kötelezettség a vevőt terheli:
ca) „a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő eseti nyilatkozata alapján a 

vevőt terheli”, vagy
cb) „a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő …számon iktatott időszakra 

vonatkozó nyilatkozata alapján a vevőt terheli”
szöveget.



ÁFA vonzatÁFA vonzat
[2007. évi CXXVII. törvény 70.§ (1) bekezdés a) pontja]

70. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába 
beletartoznak:
a) az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, más, 

kötelező jellegű befizetésekkötelező jellegű befizetések, kivéve magát az e törvényben szabályozott 
adót;

b) a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás 
nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére, így 
különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással 
és biztosítással összefüggő díjak és költségek.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazandó abban az esetben is, ha a járulékos 
díj és költség áthárítása külön megállapodáson alapul.

Indokolás a 70.§-hoz: A törvény értelmében az adó alapjába minden az áfától

különböző adó, vám, és egyéb kötelező jellegű befizetés beletartozik. Pl. a

jövedéki adó alá tartozó termék értékesítésekor az adó alapjába a jövedéki adó

is beletartozik, vagy környezetvédelmikörnyezetvédelmi termékdíjastermékdíjas terméktermék értékesítésekorértékesítésekor azaz

adóadó alapjánakalapjának részerésze magamaga aa környezetvédelmikörnyezetvédelmi termékdíjtermékdíj isis.. Beletartoznak az

adó alapjába a járulékos költségek is, pl. szállítás, biztosítás, stb.



Nem keletkezik kötelezettségNem keletkezik kötelezettség
Ktdt. 27.Ktdt. 27.§§

(2) Az újrahasználható csomagolószert belföldi előállítású csomagolás részeként 
forgalomba hozó vagy csomagolásra felhasználó kötelezettnek nem keletkezik 
termékdíj-kötelezettsége, ha a termékdíjköteles termék az újrahasználható 
csomagolószerek - a törvény végrehajtási rendeletében meghatározott -
nyilvántartásában szerepelnyilvántartásában szerepel, és a csomagolást végző a csomagolószerre 
betétdíjat alkalmazbetétdíjat alkalmaz. A betétdíjas újrahasználható csomagolást kibocsátót és a 
betétdíjas újrahasználati rendszer működtetésében közreműködőket a betétdíjas újrahasználati rendszer működtetésében közreműködőket a 
vámhatóság hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizheti.

(3) A külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható 
csomagolószer után nem keletkezik termékdíjkötelezettség, amennyiben a 
kötelezett nyilvántartásával, bizonylatokkal alá tudja támasztani, hogy az 
újrahasználható csomagolószert a behozatal időpontjának a termékdíja termékdíj--
megállapítási időszakábanmegállapítási időszakában a kötelezett megbízása alapján közvetlenül külföldre 
visszaszállították.

Adómegállapítási időszakon túli kiszállítás →visszaigénylés
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TermékdíjTermékdíj--átalány fizetésre jogosultátalány fizetésre jogosult
[Ktdt.3.§ (6)-(8) bekezdései]

CsekélyCsekély mennyiségűmennyiségű csocso--
magolástmagolást kibocsátókibocsátó::
p 3 000 kg üveg
p 300 kg műanyag
p 75 kg mbrt.

MezőgazdaságiMezőgazdasági termelőtermelő::
p előző évi bruttó árbevétele

n 1Ft – 10 MFt = 2 000,-Ft/év
n 10 – 50 MFt = 7 000 Ft/év

p tárgyévben vált kötelezetté
n 5 000 Ft/év

p 300 kg társított, rétegzett
p 500 kg fa, papír, term.textil
p 300 kg fém
p 300 kg egyéb

de legfeljebb 1 000 kg
(kivéve üveg)

Termékdíj átalány: 12 000 Ft/év

n 5 000 Ft/év

p valamennyi termékdíjköteles
termékre



Nem kell megfizetni a termékdíjatNem kell megfizetni a termékdíjat
Ktdt. 3.Ktdt. 3.§§ (6) bekezdése(6) bekezdése

(6) A csomagolószer termékdíját nem kell megfizetni, ha - e 
törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint -
nyilatkozik a kötelezett első vevője nyilatkozik a kötelezett első vevője (a továbbiakban: 
nyilatkozó) arról, hogy
a) a csomagolószert csomagolás előállítására használja fel 

és a 15. § (4) bekezdés szerinti termékdíjátalányés a 15. § (4) bekezdés szerinti termékdíjátalány
fizetésére jogosult, vagy

b) a csomagolószert csomagolás előállítására a 27. § (2) 
bekezdése feltételeinek megfelelő újrahasználható
csomagolóeszközként használja fel, vagy[.], vagy

c) az egyéb csomagolószert, mint annak végfelhasználója
nem csomagolás előállítására használja fel.
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NyilatkozatNyilatkozat
Ktdt. 3.Ktdt. 3.§§ (6) bekezdéséhez(6) bekezdéséhez

Vhr. 3. melléklete

1. eseti nyilatkozat esetén:

„A …… számú számlán ….. tételsorok alatt feltüntetett csomagolószerekre vonatkozó 
termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 3.§ (6) bekezdés …) pontja alapján teljesítem.

Kelt, PH. ……………………………Kelt, PH. ……………………………
aláírás” 

2. időszaki nyilatkozat esetén:

„A  ………. VPID szám, …………… név, ……………… cím eladótól 20.. év …. hónap … 
napjától, 20.. év …….. hónap … napjáig (teljesítés napja) megvásárolt alábbi 
csomagolószerekre
…. CsK kód, …………………………….. megnevezés

vonatkozó termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 3.§ (6) bekezdés …) pontja alapján teljesítem.

Kelt, PH. ……………………………
cégszerű aláírás” 
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Csomagolószer termékdíj-kötelezettség
átvállalása szerződésselátvállalása szerződéssel

[Ktdt.14.§ (5)-(7) bekezdései]

(5) Szerződés alapján a termékdíj-kötelezettséget a kötelezettől
a) az első belföldi vevő, ha a kötelezettől megvásárolt termékdíjköteles 

termék legalább 60%-át külföldre értékesíti,

b) a bérgyártó,

c) 1234/2007/EK rendelet szerinti mezőgazdasági termelői szerveződésen c) 1234/2007/EK rendelet szerinti mezőgazdasági termelői szerveződésen 
keresztül forgalomba hozott termékdíjköteles termék esetén a termelői 
szerveződés,

d) a csomagolószer első belföldi vevője, ha a csomagolószer első belföldi vevője, ha csomagolást hoz létre csomagolást hoz létre a a 
csomagolószerből,csomagolószerből,

e) csomagolóanyag esetében az azt csomagolóanyag esetében az azt csomagolóeszköz előállítására csomagolóeszköz előállítására 
felhasználó első belföldi vevőfelhasználó első belföldi vevő

átvállalhatja. Átvállalás esetén a termékdíj-kötelezettség az átvállaló általi 
belföldi forgalomba hozatalkor, vagy saját célú felhasználáskor keletkezik.



Csomagolószer termékdíj-kötelezettség
átvállalása szerződésselátvállalása szerződéssel

[Vhr. 9-11.§]

p A szerződés tartalmazza:
a) a szerződő feleknek e rendelet 2. melléklete szerinti adatait,
b) a termékdíjköteles termék megnevezését, vámtarifaszámát, KT, CsK kódját,
c) az átvállalás időszakának, illetve kezdő időpontjának meghatározását,
d) az átvállalás jogcímét

p 15 napon belül bejelentés (átmenet január 31-ig bejelenthető)p 15 napon belül bejelentés (átmenet január 31-ig bejelenthető)
p legfeljebb 3 évre köthető (Ptk.685.§ c) pontja szerinti gazdálkodó)
p az átvállalóra száll át a kötelezettség (és a felelősség)
p a számlán záradékot kell feltüntetni: ”a termékdíj-kötelezettség a 

Ktdt. 14. § (5) bekezdés ....) pontja alapján a vevőt terheli"

p csomagolóeszköz, egyéb csomagolószer →külön termékként kell nézni
p exportnál: átvállalás negyedévét követő 365 nap a kiszállításra, 

ellenkező esetben a 366. napon beáll a fizetési kötelezettség a ki nem 
szállított mennyiségre (önellenőrzés + önellenőrzési pótlék)



Átmeneti szabályokÁtmeneti szabályok
[Ktdt.40.§ (8)-(10) bekezdései]

(8) E törvény szerinti kötelezettnek tekintendő az is, aki 20122012.. januárjanuár 11.. előttelőtt szerezteszerezte bebe és
2012-ben vagy azt követően fogja forgalomba hozni, felhasználni aa csomagolószertcsomagolószert –– aa
külföldrőlkülföldről behozottbehozott csomagoláscsomagolás kivételévelkivételével --, illetve a reklámhordozó papírt. Termékdíj
befizetési kötelezettségét – az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben
meghatározottak szerint - úgy kell teljesítenie, hogy a 2012. január 1. előtt hatályos
jogszabályok szerinti, ténylegesen megfizetett termék-, és hasznosítási díjat a 2012. évi
termékdíjtételek alapján számított és fizetendő termékdíjból – legfeljebb 2012. első
negyedévében - levonhatja és csak a különbözetet köteles megfizetni. (áthúzódó
csomagolószer, reklámhordozó papír készletekre vonatkozó szabályok)csomagolószer, reklámhordozó papír készletekre vonatkozó szabályok)

(9) A 2012. január 1. előtt hatályos jogszabályok szerinti csomagolásra vonatkozó számlás
átvállalás esetére, a (8) bekezdés rendelkezéseit - a törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel – kell megfelelően alkalmazni.

(10) A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) hatálya alá tartozó
kötelezett a 2011. évre vonatkozó, de 2012-ben teljesítendő termékdíjjal kapcsolatos
kötelezettségét a Kt. és végrehajtására kiadott jogszabályok szerinti tartalommal, határidőre
és fizetési kötelezettség mértékével teljesíti.



Köszönöm figyelmüket!Köszönöm figyelmüket!


