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Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
52 344 03 0000 00 00
52 344 05 0010 52 03

Pénzügyőr
Termékdíj ügyintéző

Pénzügyőr
Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

Értékelés
Összesen:

90 pont

100% =

90 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 50%.
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1) Ismertesse, hogy a 2011. évi LXXXV. (továbbiakban: Ktdt.) törvény értelmében
ki/kik kötelezettek a környezetvédelmi termékdíj megfizetésére!
(5 pont)

(1 pont)

(3 pont)

(1 pont)
2) Oldja meg a következő esetpéldákat!
(részfeladatonként 10 pont)
(20 pont)
Frisslé Kft. gyümölcslevet állít elő, melyet 1 literes rétegezett italkarton dobozokban hoz
forgalomba. A Kft. az elmúlt negyedévben 125.000 doboz gyümölcslevet gyártott, melyből
110.000 dobozt hozott belföldön forgalomba. A kiszállításnál alkalmazott gyűjtő csomagolás
műanyag fólia és műanyag pántolószalag, míg szállítói csomagolása egyszer használatos fa
raklap. A Kft. nem egyéni hasznosító, átvállalási szerződést kizárólag a rétegezett italkarton
dobozok tekintetében kötött.
Adatok:
-

rétegezett italkarton doboz: 0,05 kg/db
műanyag pántolószalag: 0,02 kg/db (6 db/raklap)
műanyag fólia: 1,3 kg/raklap
fa raklap: 15 kg/raklap (500 db rétegezett italkarton doboz/raklap)

Számítsa ki, hogy a Kft-nek az adott negyedéves bevallásában mekkora összegű termékdíjat
kellett bevallania és megfizetnie!
Megoldás:

(10 pont)

T 2/9

T 2740-09 /1/1

Színes Kft. Dél-Koreából 12.000 db színes televíziót szerzett be az elmúlt negyedévben.
Fogyasztói csomagolás PE fólia és kartondoboz, gyűjtő csomagolása műanyag pántoló-szalag,
míg szállítói csomagolása fa raklap. A Kft. nem egyéni hasznosító, átvállalási szerződést nem
kötött. A raklapok nem kerülnek visszaszállításra.
Adatok:
-

színes televízió: 8 kg/db
PE fólia 0,5 kg/db
kartondoboz 1 kg/db
műanyag pántolószalag: 0,02 kg/db (6 db/raklap)
fa raklap: 15 kg/raklap (24 db színes televízió /raklap)

Számítsa ki, hogy a Kft-nek az első negyedéves bevallásában mekkora összegű termékdíjat
kellett bevallania és megfizetnie!
Megoldás:

(10 pont)
3) Ismertesse az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által végzett saját jogú
ellenőrzések célját; mire terjedhet ki – a Ktdt-ben meghatározottak
figyelembevételével); továbbá a saját jogú ellenőrzésre mely szempontok alapján
kerülhet sor!
(8 pont)

(2 pont)
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(2 pont)

(4 pont)
4) Ismertesse, hogy a 2011. évi LXXXV. törvény 6.§.alapján a csomagolószer
termékdíját mely esetekben nem kell megfizetni!
(valamennyi részválasz 2 pont)
(8 pont)

(2 pont)

(2 pont)

(2 pont)

(2 pont)
5) Ismertesse, hogy a befizetett termékdíj mely esetekben igényelhető vissza a 2011.évi
LXXXV. törvény 25.§.alapján!
(10pont)
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(7 pont)

(3 pont)
6) Ismertesse, a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó bevallási kötelezettség
általános szabályait a Ktdt alapján!
(valamennyi részválasz 2 pont)
(8 pont)

(2 pont)

(2 pont)

(2 pont)

(2 pont)
7) Határozza meg milyen feltételek teljesülése esetén vehető figyelembe a termékdíjkötelezettséggel kapcsolatos hulladékkezelési teljesítmény!
(4 pont)
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8) Aláhúzással jelölje meg, hogy igaz vagy hamis a következő állítás!
JAVÍTÁS, VAGY KETTŐS JELÖLÉS NEM FOGADHATÓ EL!
(valamennyi részválasz 2 pont)
(10 pont)
Harmadik ország: az Európai Közösségen kívüli állam
IGAZ

HAMIS
(2 pont)

Rétegzett italkarton: az a legalább 70%-ban papír alapanyagú (karton) csomagolószer;
amely alkalmas folyékony élelmiszer csomagolására
IGAZ
HAMIS
(2 pont)
Egyéb csomagolószer: csomagolóanyag, csomagolóeszköz
IGAZ
HAMIS
(2 pont)
Forgalomba hozatal: termékdíjköteles termék tulajdonjogának első belföldi ingyenes
vagy visszterhes átruházása, ideértve a más termék tartozékaként vagy alkotórészeként
való átruházást, továbbá a csomagolószer csomagolás részekénti átruházását, nem minősül
forgalomba hozatalnak a termékdíjköteles terméknek a természetes személy által nem
gazdasági tevékenység keretében végzett átruházása
IGAZ
HAMIS
(2 pont)
A CsK kód: olyan 9 számjegyből álló azonosítószám, amely a csomagolószer
azonosítására szolgál; a termékdíj megállapítása érdekében
IGAZ
HAMIS
(2 pont)

9) Termékdíj köteles termék alapanyagként felhasználása esetén a kötelezett
nyilvántartást köteles vezetni. Ismertesse, a Ktdt 5. §. szerinti minimális tartalmi
követelményeit!
(4 pont)
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10) Ismertesse a Ktdt. bírságokra vonatkozó rendelkezéseit!
(13 pont)

(10 pont)

(3 pont)
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2. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez
Az egyes termékdíjköteles termékek termékdíjtételei
a) Gumiabroncs
Termékáram

Termékdíjtétel (Ft/kg)
52

Gumiabroncs
b) Csomagolószer
ba) Csomagolószer (kivéve kereskedelmi csomagolószer)
Anyagáram
Műanyag
Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)
Társított rétegzett italkarton
Fém
Papír, fa, természetes alapú anyag
Üveg
Egyéb

Termékdíjtétel (Ft/kg)
42
50
28
20
20
17
50

bb) Kereskedelmi csomagolószer
Anyagáram
Műanyag (kivéve műanyag bevásárló-reklám táska)
Műanyag bevásárló-reklám táska
Üveg
Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)
Társított rétegzett italkarton
Fém
Egyéb anyagok

Termékdíjtétel (Ft/kg)
60
1800
17
300
130
300
300

c) Egyéb kőolajtermék
Termékáram

Termékdíjtétel (Ft/kg)
112

Kenőolaj
d) Akkumulátor
Termékáram
Elektrolittal feltöltött akkumulátor
Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor

Termékdíjtétel (Ft/kg)
60
80

e) Reklámhordozó papír
Termékáram

Termékdíjtétel (Ft/kg)
64

Reklámhordozó papír
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f) Elektromos, elektronikai berendezés
Termékáram
Háztartási nagygépek
Háztartási kisgépek
Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a
rádiótelefon készülék
Szórakoztató elektronikai cikkek
Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a
helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok
Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök
Adagoló automaták
Rádiótelefon készülék
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Termékdíjtétel (Ft/kg)
50
50
50
100
50
50
50
100
500

