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I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. Mire szolgál a 19TKORNY jelű adatlap?
A 19TKORNY jelű adatlap a 2019. évi környezetvédelmi termékdíj kötelezettség bejelentésére,
illetve az adatokban történő változásbejelentésére szolgál.
2. Kire vonatkozik?
Az adatlapot annak az adózónak (kötelezett) kell benyújtania, aki:
a) a hulladékhasznosítási kötelezettségét kollektív teljesítéssel, a termékdíj-kötelezettségét
a forgalomba hozatalra, illetve a saját célú felhasználásra vonatkozó szabályok szerint,
vagy készletre vételt választóként teljesíti,
b) a környezetvédelmi termékdíjat átvállalja,
c) a megfizetett termékdíjat visszaigényli, 1
d) a csomagolószer, illetve a csomagolóanyag felhasználásáról, a termékdíjkötelezettséget meghatározó feltételekről korábban valótlan nyilatkozatott tett, és ezért
kötelezetté vált, 2
e) a reklámhordozó papírról, a termékdíj-kötelezettséget meghatározó feltételekről
korábban valótlan nyilatkozatot tett, és ezért kötelezetté vált,3
f) az egyéni hulladékkezelést teljesítő, a termékdíj-kötelezettségét a forgalomba hozatalra,
illetve a saját célú felhasználásra vonatkozó szabályok szerint vagy készletre vételt
választóként teljesíti,
g) termékdíj-átalány fizetésére jogosult,
h) termékdíjraktár üzemeltetője (engedélyes) az engedély megszűnését követően azon
raktárkészlet után, ami után nem fizettek termékdíjat, vagy azt korábban
visszatérítették,4
i) a termékdíjraktár üzemeltetője, ha a leltározás a nyilvántartáshoz képest mennyiségi
eltérést, hiányt mutat.5
Termékdíjköteles termék forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása esetén
környezetvédelmi termékdíjat kell fizetnie:
a) a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy első saját célú
felhasználójának,
b) belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első
vevője, vagy saját célú felhasználójának, vagy
c) bérgyártás esetén a bérgyártatónak,

A Ktdt. 25. § (4) bekezdése alapján
A Ktdt. 3.§ (6) bekezdésében meghatározott
3
A Ktdt. 27/A.§ (1) bekezdésében meghatározott
4
A Ktdt. 9/A. § (11) bekezdése szerint
5
A Vhr. 2/F. § (3) bekezdése szerint
1
2
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d) a külföldi előállítású csomagolást alkotó termékdíjköteles csomagolószer első belföldi
forgalomba hozóját vagy a lebontott csomagolásból képződő csomagolási hulladék első
belföldi birtokosának,
e) a 6. § (1) bekezdés alapján készletre vételt végzőnek.

Reklámhordozó papír esetében az a) pont szerinti első belföldi forgalomba hozatalnak –
belföldi előállítás esetén – a nyomdai szolgáltatás teljesítése (nyomtatás és átadás) minősül.
Nem kell termékdíjat fizetni:
a.

b.
c.
d.

e.

f.

g.

h.

a termékdíjköteles termék igazolt külföldre kiszállítása esetén, ideértve a
termékdíjköteles termék változatlan állapotban más termék alkotórészeként,
tartozékaként, illetve a csomagolást alkotó csomagolószer igazolt külföldre
kiszállítását is;
természetes személy esetén a termékdíjköteles termék személyes szükséglet
kielégítését meg nem haladó mennyiségű saját célú felhasználása során;
a technológiai folyamatba visszavezetett maradék anyag vagy a selejt felhasználása
esetén;
a külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolószer saját
célú felhasználása során, ha a kötelezett nyilvántartásával, bizonylatokkal alá tudja
támasztani, hogy az újrahasználható csomagolószert a kötelezettség keletkezésének
időpontját követő 365 napon belül közvetlenül külföldre vagy ipari termékdíj raktárba
visszaszállították;
az újrahasználható csomagolószer csomagolás részeként történő első belföldi
forgalomba hozatala vagy első saját célú felhasználása esetén, ha az újrahasználható
csomagolószer az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott újrahasználható
csomagolószerek nyilvántartásába a felhasználó kérelmére felvételre került, és a
betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti betétdíjas
rendszerben használják fel;
az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába a felhasználó kérelmére felvett
újrahasználható raklapnak a beszerzéstől számított legalább 365 napig újrahasználható
csomagolóeszközként csomagolás létrehozására céljából történő felhasználása esetén;
a termékdíjköteles termék nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre
nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló tranzit területen kialakított,
kizárólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítést végző üzletben, végső úti
céllal külföldre utazó utasoknak történő értékesítése esetén; vagy
belföldön lévő termékdíjköteles termék tulajdonjogának belföldön gazdasági céllal
letelepedett, vagy belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetnek első
alkalommal történő átruházása esetén, ha külföldi rendeletetési helyre fuvarozásra
vagy küldeményként feladott termékdíjköteles termék igazolt módon külföldre
kiszállításra került.

A korábbi években elmulasztott környezetvédelmi termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos
bejelentés pótlására:
➢ 2015-re a TKORNY,
➢ 2016-ra a 16TKORNY,
➢ 2017-re a 17TKORNY,
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➢ 2018-ra a 18TKORNY adatlapot kell használni.

A termékdíjköteles termékek köre: 6
➢ az akkumulátor;
➢ csomagolószer;
➢ az egyéb kőolajtermék;
➢ az elektromos, elektronikai berendezés;
➢ a gumiabroncs;
➢ a reklámhordozó papír
➢ az egyéb műanyag termék;
➢ az egyéb vegyipari termék;
➢ az irodai papír.
3. Hogyan lehet benyújtani?
A 19TKORNY nyomtatvány kizárólag elektronikusan nyújtható be.
A bevallások és adatlapok elektronikus benyújtásáról és az elektronikus kapcsolattartás
szabályairól bővebb információt a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)
➢ „Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című
tájékoztatóban, valamint
➢ „Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás általános szabályai adóügyekben” című
információs füzetben talál.
A képviseleti jogosultság bejelentése
A kötelezettet (szervezeti) képviselője, meghatalmazottja, megbízottja (továbbiakban: utóbbi
kettő együtt meghatalmazott) és – kizárólag környezetvédelmi termékdíj ügyben – termékdíj
ügyintéző szakképesítésű képviselő is képviselheti. 7
Az adatlapot meghatalmazott képviselő is benyújthatja akár kizárólag a nyomtatvány
benyújtására és az azzal induló konkrét ügy elintézésére jogosító eseti, akár az adózó hosszabb
időtartamú képviseletére jogosító állandó meghatalmazás alapján.
A külföldi vállalkozás belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági
kiteljesítésére pénzügyi képviselőt bízhat meg.8 A harmadik országban letelepedett (nem
közösségi gazdálkodó) köteles pénzügyi képviselőt megbízni a termékdíjas kötelezettségei
teljesítésére.9 Az Air. szerinti pénzügyi képviselő megbízása akkor is kötelező, ha a
kötelezettnek gazdasági célú letelepedés hiányában lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye
harmadik országban van. A környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett külföldi
vállalkozás esetében a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenység bejelentése, a termékdíj
bevallása, befizetése, kiszabása, visszaigénylése, ellenőrzése során a Kiemelt Adó-és
Vámigazgatóság jár el. 10

A Ktdt. 1. § (3) bekezdése alapján
Az Air 14. § (1)-(6) bekezdésében, az Air. 15. §-ában és az Air. 17. § (1) bekezdésében meghatározott
8
Az Air. 20. §-a szerinti
9
A Ktdt. 9. § szerint
10
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII.29.) Korm.
rendelet 63. §(1) bekezdése alapján
6
7

4

Az adatlap elektronikus benyújtásához a képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni
a NAV-hoz. Az elektronikusan benyújtott adatlapot ugyanis a NAV csak akkor tudja befogadni,
ha a benyújtó képviseleti jogosultságát előzetesen regisztrálta.
A képviselet bejelentéséről bővebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)
➢ „„Elektronikus űrlapok
tájékoztatóban található.

benyújtásának

módja,

képviselet

bejelentése”

című

4. Hol található az adatlap?
Az adatlap az Általános Nyomtatványkitöltőben (ÁNYK) futó kitöltőprogramja és a hozzá
tartozó útmutató a NAV honlapján, a
➢ www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok
→ Programok részletes keresése útvonalon található meg.
5. Mi a beadási határidő?
➢ A bejelentést a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenység megkezdésétől

számított 15 napon belül kell teljesíteni.
➢ A változást az annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül kell bejelenteni.
6. Mik a jogkövetkezmények?
A bejelentés, változásbejelentés elmaradása mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után.
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7. Milyen részei vannak az adatlapnak?
19TKORNYFŐLAP
19TKORNYEHN
19TKORNYENY
19TKORNYASZ

2019. évi Bejelentés környezetvédelmi termékdíj kötelezettségről
Az egyéni hulladékkezelő nyilatkozata termék- és anyagáramonként
a tárgyévre elszámolni tervezett mennyiségekről
Az egyéni hulladékkezelés során közreműködő hulladékkezelők
felsorolása
Kérelem az átvállalási szerződés nyilvántartásba vételére

8. Hol érhető el további segítség?
Ha további kérdése van az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban,
keressen minket bizalommal alábbi elérhetőségeinken!
Interneten:
➢ a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n.
E-mailben:
➢ a következő címen található űrlapon: http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html.
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Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 220. §-a értelmében

5

Telefonon:
➢ a NAV Infóvonalán
o belföldről a 1819,
o külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon.
➢ NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén (ÜCC) keresztül*
o belföldről a 80/20-21-22-es,
o külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon.
A NAV Infóvonala és az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint
péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható.
*A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos
Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor azt a TEL
jelű nyomtatványon igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy a KÜNY tárhelyen
keresztül lehet benyújtani. Ha nem a saját ügyében használja az ÜCC-t, akkor adjon be EGYKE
adatlapot is!
Személyesen:
➢ országszerte
a
NAV
ügyfélszolgálatain.
https://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg.

Ügyfélszolgálat-kereső:

9. Mely jogszabályokat kell figyelembe venni?
➢ A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.),
➢ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról
szóló 343/2011. (XII.29.) kormányrendelet (Vhr.),
➢ az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),
➢ a 2017. évi CLI törvény az adóigazgatási rendtartásról (Air.),
➢ az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi. CL. törvény (Ákr.).
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II. RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
FONTOS VÁLTOZÁS!
A 19TKORNY nyomtatvány Főlapján az adózó által végzett termékdíjköteles tevékenységgel
kapcsolatban a „Bejelentett adatok hatálya” rovatban megjelölt időpontban érvényes (aktuális)
státuszokat és termékköröket teljes körűen be kell jelenteni (felülíró jellegű). Az említett
időponttól mindig az utolsóként bejelentett adatok tekintendők érvényesnek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy 2019. évre új kötelezettként, visszamenőlegesen egyéni
hulladékkezelést teljesítőnek, valamint átalányfizetést, készletre vételt választó kötelezettnek
NEM lehet bejelentkezni. A pótbejelentést teljesítők Kollektív teljesítés, Általános szabályok
szerint teljesítik az elmaradt kötelezettségeiket.
A termékdíj-kötelezettségre kiható bármely változást a kötelezett, az azt követő 15 napon belül
köteles bejelenteni.
19TKORNY bejelentés – Főlap
- A Főlap (A) blokkja, az adóhatósági értesítés alapján javítani kívánt adatlap iktatószáma
(bárkódja). Ha adóhatósági hiánypótlásra felszólító végzés alapján a hibás (hiányos) adatlap
helyett ismételten, a helyes (teljes körű) adatokkal nyújtja be az adatlapot, fel kell tüntetni a
hibás adatlap iktatószámát (bárkódját). Az iktatószámot az adóhatóság értesítésében közölte.
- (B) blokk: Az azonosítást tartalmazza, a bejelentést benyújtó adatait, vagyis az adózó
adóazonosító számát és nevét, valamint itt lehet közölni annak az ügyintézőnek a nevét és
telefonszámát, aki a bejelentést kitöltötte, és a közölt adatok gyors kijavítása érdekében a
feldolgozás során feltárt hiba javításába bevonható.
Az „Ügyintéző neve” és a „Telefonszáma” rovatok kitöltése nem kötelező, de ha a rovatok
közül az egyik kitöltött, akkor mindkettőt ki kell tölteni. Ügyintézőként annak a személynek a
nevét és telefonszámát szíveskedjen feltüntetni, aki az adatlapot benyújtotta, és hibás vagy
hiányos adatok esetén a javításba bevonható.
Az adószámot minden esetben fel kell tüntetni.
FONTOS! Tekintettel arra, hogy 2013. január 1-jétől a környezetvédelmi termékdíjkötelezettséggel kapcsolatos ügyek, így annak bejelentése is az állami adóhatóság hatáskörébe
tartozik, az adózó (kötelezett) azonosítására a korábbi VPID szám helyett az adószámot kell
feltüntetni.
- A Főlap (C) Blokkja tartalmazza a bejelentés típusát, amely lehet „Bejelentkezés
környezetvédelmi
termékdíj-kötelezettség
alá”-„1”,
„Változásbejelentés”-„2”
és
„Kijelentkezés valamennyi környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség alól”-„3”, továbbá a
„Bejelentett adatok hatálya”-t.
Az „1”-es bejelentés típus kizárólag új kötelezett esetén adható meg, minden egyéb esetben a
„2”-es Változásbejelentést kell alkalmazni (pl: új átvállalási szerződések bejelentése, már
bejelentett kötelezettek esetén, tárgyéven belüli újra bejelentkezés)
Ha kizárólag ENY vagy ASZ lapon szeretnének adatváltozást bejelenteni, akkor lehetőség van
a „A hatálydátum kizárólag a következő lapokra vonatkozik”: ENY és/vagy ASZ jelölő kocka
jelölésére. Ebben az esetben is teljes adattartalommal kell a Főlapot kitölteni, az utolsó érvényes
adatokkal, de a Bejelentett adatok hatálya dátumot az ENY és ASZ lap kitöltésére vonatkozó
7

részeknél leírtak szerint kell megadni. Ebben az esetben, ha ASZ/ENY jelölő kockát kitöltik, a
Főlap adatai nem kerülnek lementésre. Kérjük, hogy körültekintően alkalmazzák a jelölő
négyzeteket.
Együttes jelölés esetén az ENY lapnál leírtak szerinti dátumot kell megadni.
Bejelentett adatok hatálya rovat: azt a napot kell megadni, amelytől a bejelentett adat
hatályos. Kötelezően kitöltendő! Az átvállalási szerződések bejelentése esetén az ASZ lapnál
leírtak szerint kell kitölteni.
Bejelentkezés környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség alá: Azon adózóknak, akik korábban
nem voltak környezetvédelmi termékdíj kötelezettek (vagy korábbi években már
kijelentkeztek a termékdíj kötelezettség alól és a bejelentkezéskor nincs érvényes bejelentésük),
azonban kötelezetté váltak, ezen opciót kell választaniuk, és egyidejűleg a „Bejelentett adatok
hatálya” mezőben a kötelezettség első napját kell megjelölniük.
Változásbejelentés: A bejelentés ezen típusát azok a termékdíj-kötelezettséggel rendelkező
adózók választhatják, akik adatváltozást kívánnak bejelenteni (a meglévő termékkört bővítik,
vagy a jövőben nem alkalmazott termékköröket a bejelentésben üresen hagyják, esetleg az
előző évhez képest változik a kötelezetti státuszuk, illetve a tárgyévre újra egyéni
hulladékkezelést választanak, tárgyéven belül újra bejelentkeznek). A „Bejelentett adatok
hatálya” mezőben azt a dátumot kell megjelölni, amelytől a bejelentett adatok hatályossá
válnak. Változásbejelentés esetén az utoljára megadott adatok az érvényesek.
Kijelentkezés valamennyi környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség alól: Azon adózók,
akiknek megszűnik a termékdíj-kötelezettségük, a (C) blokkban e kötelezettség megszűnésének
időpontját kell megadniuk a „Bejelentés típusa” legördülő menüből a „Kijelentkezés a
környezetvédelmi termékdíj alól” opciót kiválasztva. A kijelentkezés időpontja a termékdíjkötelezettséggel érintett utolsó nap. (Pl.: ha 2019. március 31-e a kötelezettség utolsó napja,
akkor a bejelentett adatok hatályaként 2019. március 31-ét kell megadni.)
Ebben az esetben a (D) és (E) blokkot nem tölthető.
A tárgyéven belüli ki-bejelentkezés esetén az alábbi szabályok érvényesek:
Ha tárgyévre kollektív, általános alá van bejelentkezve, majd kijelentkezik és tárgyéven belül
újra bejelentkezik, akkor kizárólag kollektív, általánost jelölhet.
Ha tárgyévre készlet, egyéni vagy átalány alá van bejelentkezve, majd kijelentkezik és
tárgyéven belül újra bejelentkezik, akkor arra a státuszra kell ismét bejelentkeznie, amire a
kijelentkezést megelőzően volt bejelentve.
Tárgyévre egyéni hulladékkezelést választó a kijelentkezést követően sem módosíthatja a
státuszt, de a tárgyéven belüli újra bejelentkezéskor EHN lapot nem kell tölteni, a már korábban
- tárgyévre - bejelentett és letárolt EHN adatok lesznek érvényesek.
A bejelentés módja a tárgyéven belüli újra bejelentkezés esetén „2”, Változásbejelentés.
A Főlap (D) blokkja tartalmazza a termékdíjátalányra vonatkozó választás jelölését.
Mezőgazdasági termelő rovatot változásbejelentés esetén lehet kitölteni, ha az árbevételtől
függően módosul a fizetendő átalány mértéke.12 Termékkört nem kell megadni.
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A (D) blokkban van lehetőség bejelenteni a mennyiségek túllépését.13 Ilyenkor a Túllépés
időpontja kötelezően kitöltendő.
Felhívjuk a figyelmet, hogy nem csak a mennyiség túllépése esetén szűnik meg az átalány
alkalmazásának lehetősége, hanem abban az esetben is, ha a jogszabályban előírt egyéb
feltételek nem teljesülnek.
FONTOS! Ha valaki több termékkörben csekély kibocsátó és abból csak az egyiket lépi túl,
automatikusan valamennyi termékkör vonatkozásában megszűnik a csekély kibocsátó státusza,
tehát valamennyi termékkört jelölni kell a túllépéskor.
A csekély mennyiségű kibocsátó a túllépést a „Nyilatkozom, hogy a Ktdt. 2.§ 6. pontja szerinti
mennyiséget túlléptem” szövegrészt követően feltüntetett dátum mezőben adhatja meg. A
csekély mennyiségű kibocsátó és a kötelezettség keletkeztetése mezők ebben az esetben nem
lehetnek kitöltöttek, viszont az E) blokkban a kötelezetti státuszt és a termékköröket jelölni kell.
Csekély mennyiségű kibocsátó esetében a termékkör bővítést nem kell bejelenteni. Kizárólag a
túllépést követően kell azon termékköröket jelölni, amelyekben érintett.
Figyelem!!! A Túllépés időpontja mezőben megadott dátumot követő naptól termékdíjkötelezettségének az általános szabályok szerint kell eleget tennie. A „Bejelentett adatok
hatálya” mezőben a túllépés időpontját követő napot kell feltüntetni. Ha egyéb
változásbejelentést is tesz egyidejűleg, és annak hatálya eltér a túllépés dátumától, akkor a
Bejelentett adatok hatálya rovatba az egyéb adatok változásának hatályát kell megadni.
Túllépés esetén a túllépést követő naptól az általános szabályok szerint kell teljesíteniük a
bevallási kötelezettségüket, de az átalány időszakára vonatkozóan 2020. január 20-ig a 19KTA
nyomtatványt (termékdíjátalány bevallás) is be kell majd nyújtaniuk az átalánydíj megfizetése
mellett.
Az (E) blokk tartalmazza a „Kötelezetti státuszok és termékkörök bejelentését”. Kitöltése
kötelező!
Minden státuszhoz külön kell jelölni a termékkört is.
Ebben a blokkban kell jelölni, ha az adózó kizárólag a megfizetett termékdíjat szeretné
visszaigényelni, de nem kötelezett.
Ha kizárólag ENY és/vagy ASZ lapot szeretnének beküldeni, akkor is teljes
adattartalommal kérjük kitölteni a Főlapot.
Ha a termékdíj-kötelezettség oly módon változik, hogy valamely státusz és/vagy termékkör
tekintetében a továbbiakban nem áll fenn kötelezettség, akkor a Főlapon csak azokat az adatokat
kell feltüntetni, amelyekre a kötelezettség továbbra is fennmarad.
A kötelezett státusz meghatározása:
1. Kollektív teljesítés szerinti kötelezett: E kategóriába tartozó státuszoknál kell bejelölni a
választott termékköröket minden olyan kötelezettnek, aki(k) nem tartoznak a többi státusz alá.
2. Egyéni hulladékkezelő kategóriába tartozó státuszoknál választott termékkört jelölő kockát
kell bejelölni azoknak a kötelezetteknek, akik egyéni hulladékkezelést végeznek. Ez a termékdíj
fizetési mód nem választható az egyéb kőolajtermék, a reklámhordozó papír, az egyéb műanyag
termék, az egyéb vegyipari termék és az irodai papír termékáramokra.
3. Visszaigénylő rovatot kell azoknak bejelölni, akiknek visszaigénylési jogcím nyílik meg, de
egyéb termékdíj-kötelezettségük nincsen, vagyis egyéb bejelentési és bevallási kötelezettségük

13

A Ktdt. 2. § 6. pontjában meghatározott

9

nincs (nem kötelezettek, kizárólag visszaigényelni szeretnének). Ebben az esetben kizárólag a
visszaigénylő kocka jelölése, és a Bejelentett adatok hatálya dátum megadása szükséges.
Felhívjuk figyelmüket, hogy ha tárgyévben visszaigénylői státuszra bejelentkeznek, úgy a
visszaigénylést követő negyedévekre vonatkozóan 0-ás bevallást is be kell küldeni. A Ktdt. 25.
§ (4) bekezdése alapján megfizetett termékdíjat visszaigénylőre a kötelezettre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
Ha tárgyéven belül kijelentkezik, majd ezt követően már nem termékdíj kötelezettként, hanem
visszaigénylőként kíván bejelentkezni, abban az esetben a bejelentés módja „2”,
Változásbejelentés.
Kollektív teljesítés:
Azon kötelezettek tartoznak ide, akik nem egyéni hulladékkezelőként teljesítik a
kötelezettségeiket és a Ktdt. 2. számú melléklete szerinti díjtételt alkalmazzák.
Egyéni hulladékkezelés:
Azon kötelezettek tartoznak ide, akik egyéni hulladékkezelőként teljesítik a kötelezettségeiket
és a Ktdt. 3. számú melléklete szerinti díjtételt alkalmazzák.
2014. január 1-jétől a kötelezettnek be kell jelentenie, hogy mikor keletkezteti a termékdíj
kötelezettségét: forgalomba hozatalkor / saját célú felhasználáskor (a továbbiakban: általános
szabályok szerint) vagy készletre vételkor.
Pl: aki év elején készletre vételt szeretne választani, kollektív teljesítőként, akkor neki a
készletre vétel választását termékkörönként kell jelölnie, és ebben az esetben ő általános
szabályok szerinti kötelezettséget egyik termékkörnél sem jelölhet.
(A hulladékhasznosítási kötelezettség tekintetében a kollektív teljesítés, a termékdíjkötelezettség szempontjából a forgalomba hozatal és/vagy saját célú felhasználás a korábbi
évek általános szabályok szerinti kötelezettségének felel meg)
Figyelem! A következő esetekben a termékdíjátalány és a kötelezetti státuszok közül több
jelölés is alkalmazható (alkalmazandó) együtt például az alábbiak szerint:
a) Ha egyéni hulladékkezelést választ, és ezen felül egyéb kőolajtermék, reklámhordozó papír,
egyéb műanyag termék, egyéb vegyipari termék vagy irodai papír termékáramok tekintetében
is kötelezett, a Kollektív teljesítés szerinti kötelezett jelölést is alkalmaznia kell, egyúttal a
Termékek köre között egyéb kőolajtermék, reklámhordozó papír, egyéb műanyag termék,
egyéb vegyipari termék vagy irodai papír termékáramot meg kell jelölnie.
b) Ha a kötelezett csekély mennyiségű kibocsátó, akkor nem jelölhet sem Kollektív teljesítést,
sem Egyéni hulladékkezelést valamint termékkört sem.
c) Ha a kötelezett mezőgazdasági termelői minőségében átalányfizetést választ és emellett –
mezőgazdasági termelői minőségén kívül – valamely termékáram(ok)ban is kötelezett, úgy
a Kollektív teljesítés/Egyéni hulladékkezelés szerinti kötelezett jelölést is alkalmaznia kell,
egyúttal a Termékek köre között az érintett termékáramot is meg kell jelölnie.
Ha a kötelezett valamely termékkörben/anyagáramban egyéni hulladékkezelést választ, akkor
azt a termékkört a Kollektív teljesítésnél nem jelölheti.
Az együttesen alkalmazható státuszok, kötelezettségek mátrixát a kitöltési útmutató 1. számú
melléklete tartalmazza.
Ha a termékdíj-kötelezettség oly módon változik, hogy valamely státusz és/vagy termékkör
tekintetében a továbbiakban nem áll fenn kötelezettség, akkor a Főlapon csak azokat az
adatokat kell feltüntetni, amelyekre a kötelezettség továbbra is fennmarad.
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A Főlapon az aktuális adatokat kell bejelenteni, így kérjük a jelöléseknél kellő
figyelemmel szíveskedjenek eljárni!
A Főlap (F) Blokkja tartalmazza a 19TKORNY nyomtatványrészletező lapjainak darabszámát,
mely automatikusan megjelenik, ha az adózó kitölti az egyes részletező lapokat
- (G) blokk: Az adatlap a helységnév és a kitöltés dátumának feltüntetésével válik okirattá.
Kérjük, hogy a fenti jelöléseket a leírtaknak megfelelően szíveskedjenek alkalmazni
annak érdekében, hogy a bejelentések hibátlanok legyenek, és az adatok nyilvántartásba
vétele a lehető leghamarabb megtörténhessen.

19TKORNY-EHN
A kötelezett alapadatait a nyomtatványkitöltő program a Főlapról automatikusan kitölti.
Egyéni hulladékkezelő nyilatkozata: Azoknak a kötelezetteknek kell kitölteni, akik egyéni
hulladékkezelést teljesítőként a kötelezett státusznál az „egyéni hulladékkezelő” rovatot
jelölték. Nyilatkozni kell a tárgyévben tervezett, kezelt mennyiségről termék és/vagy
anyagáramonként.
Mint az „Általános tudnivalók” résznél leírtuk, az egyéni hulladékkezelőként való teljesítés
bejelentésére a következő szabályok vonatkoznak. Új kötelezett esetén a kötelezettség
megkezdésétől számított 15 napon belül, folyamatos tevékenység esetén (aki már 2019 előtt is
kötelezett volt) 2019. január 31-ig kell a bejelentést (változásbejelentés) megtenni az állami
adóhatóságnál. A 15 napos új kötelezettként történő bejelentkezés és a január 31-ei határidő
elmulasztása jogvesztő.
Év közben létrejött, egyéni hulladékkezelés teljesítését választó adózót, kötelezettet a Ktdt. 10.
§ (1) bekezdése szerint a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belüli bejelentési
kötelezettség terheli, mely határidő jogvesztő.
FONTOS! Az egyéni hulladékkezelés választása tárgyéven belül nem változtatható meg.
Kérjük, hogy a bejelentés kitöltésénél körültekintően járjanak el. Nincs lehetőség a státusz
év közbeni változtatására.
Az EHN lap új kötelezett esetén minden esetben, változásbejelentés esetén, ha a bejelentett
adatok hatálya és az aláírás dátuma 2019.01.01-2019.01.31 közé esik, akkor tölthető.
19TKORNY-ENY
A kötelezett alapadatait a nyomtatványkitöltő program a Főlapról automatikusan kitölti.
A 19TKORNY-ENY lap az egyéni hulladékkezelés során közreműködő hulladékkezelőkre
vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésére szolgál. A 19TKORNY-ENY lap alkalmas a
tárgyéven belül bejelentett adatok kiegészítésére és módosítására is.
Közreműködő szerződő partnerre (hulladékkezelőre) vonatkozó információk:
- Név;
- Adóazonosító szám (külföldi együttműködő szerződő partner esetén nem kötelező
megadni);
- Bejelentés módja
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- KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel, nem kötelező megadni); Ha nem rendelkezik vele, kérjük,
hogy egy 0-át írjon be.
- Közreműködés tárgyévi kezdete, vége.
A fenti adatok megadása a - kivételeken kívül - kötelező.
ADATTARTALOM:
b) oszlop: Hulladékkezelő engedélyszám: A feltüntetett hulladékkezelési tevékenységet
engedélyező, környezetvédelmi hatóság által kiadott jogerős határozat, engedély nyilvántartási
száma. Kötelezően kitöltendő. Ha a gyűjtőpontként megjelölt telephely kizárólag visszavételt
végez, nem kötelező engedélyszámmal rendelkeznie, a kitöltésnél kérjük a „visszavétel” szót
beírni.
c) oszlop: KTJ szám: A hulladékkezelő telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás azonosítása
környezetvédelmi azonosítóval történik, amely a környezetvédelmi terület jel (KTJ szám). A
KTJ szám ebben az esetben a belföldi hulladékkezelői tevékenység helyszínét (azaz telephelyi
helyszínt) azonosítja. Ha nem rendelkezik vele, kérjük, hogy egy 0-át írjon be.
d) oszlop: Tevékenység típus: Visszavétel, Begyűjtés, Készletezés (kivéve a képződés helyén
történő átmeneti tárolás és gyűjtés), Előkezelés, Hasznosítás, Ártalmatlanítás.
e) - l) oszlop: gyűjtőpontként felhasznált telephelyek címe. (A közreműködő hulladékkezelő,
együttműködő partner telephely címe.)
m) oszlop: HKT 1-7 pozíció: A kód összevontan tartalmazza a tevékenység bejelentéséhez
szükséges adatokat az alábbiak szerint:
- 1. számjegy: 9, azaz a belföldön keletkező és belföldön, illetve külföldön kezelt hulladék
összevonása.
- 2-4. számjegy: összevontan kell a bejelentést kezelni: 010, 100, 200, 300, 400, 500, 900. A
tevékenység típusát megadva egyszerűsített formában a fenti kódokkal.
- 5-7. számjegy: a KT kód és a CsK kód 1-3. számjegye.
n) oszlop: EWC kód: a 19TKORNY-ENY lapon egyszerűsítve az EWC kód 2 első pozíciójának
megfelelően összevontan kell megadni. (elérhető a http://hulladekok.hu/ oldalon)
o) oszlop: Lekötött kapacitás mértéke - kötelezően kitöltendő a bejelentett hulladékkezelővel
kapcsolatosan.
Adatok módosításának menete:
A már bejelentett együttműködő szerződő partner hulladékkezelővel kapcsolatos adatok
változása esetén, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell módosítani. A
módosítandó adatokat a megadott hulladékkezelőre vonatkozó engedélyszám feltüntetése
mellett az adott KTJ, HKT és EWC kódoknak megfelelően az új mennyiséggel és a
19TKORNY-ENY lap fejlécében található közreműködés kezdete vége mező alkalmazásával
kell megadni. Az időpontokat tartalmazó rovatok év, hónap, nap kitöltéssel kell megadni (Pl.:
2019.01.01 – 2019.12.31.).
Bejelentés módjai:
„Új közreműködő partner bejelentése” esetén az új együttműködő szerződő partner adatait
kell megadni.
„Közreműködő partner adatainak módosítása” esetén a már meglévő együttműködő
szerződő partnerre vonatkozó adatokban bekövetkezett változást a következők szerint, az
aktuális állapotra vonatkozóan kell megadni. A bejelentéskor – tekintettel arra, hogy a
módosításra vonatkozó bejelentés felülírja a korábbi bejelentést – a korábban bejelentett
adatokat a változásnak megfelelően kell megadni, azaz a bejelentés tartalmazza a változást
(újadat esetén ki kell egészíteni, törölni kívánt adat esetén nem kell feltüntetni a törlendő
adatot).
„Közreműködés megszűnésének bejelentése” esetén az utolsó (érvényes) bejelentés adatait,
a közreműködés időszakának végéhez az együttműködés megszűnésének időpontját kell
megadni.
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Ha kizárólag ENY lap-ra történik változásbejelentés, akkor a Főlapon lehetőség van a „A
hatálydátum kizárólag a következő lapokra vonatkozik”: ENY jelölő kocka jelölésére. Ebben
az esetben is teljes adattartalommal kell a Főlapot kitölteni, az utolsó érvényes adatokkal, de a
Bejelentett adatok hatálya dátumot az alábbiak szerint kell tölteni:
Ha változásbejelentésként az ENY lapon a már meglévő együttműködő partner
gyűjtőpontjainak telephelye kerül kiegészítésre egy új telephellyel, akkor a főlapon a
„Bejelentett adatok hatálya” rovatba azt az időpontot kell beírni, amikortól az új telephely
megkezdi működését.
Több ENY lapon benyújtott változásbejelentés esetén a „Bejelentett adatok hatálya” rovatba a
legkorábbi időpontot kérjük feltüntetni.
Változásbejelentés esetén mindig csak az adott közreműködőre vonatkozó adatváltozást kell
bejelenteni, teljes adattartalommal. Nem kell az összes együttműködő partnert minden
változásbejelentésnél megadni.
19TKORNY-ASZ Kérelem az átvállalási szerződés nyilvántartásba vételére
19TKORNY-ASZ lap kizárólag az átvállalási szerződés alapján keletkezett termékdíjkötelezettség bejelentésére vonatkozik! A 19TKORNY nyomtatványon kizárólag
kijavítást lehet bejelenteni.
Szerződéskijavítás esetén, a Főlapon a Bejelentés típusa a már bejelentkezett kötelezettek
esetében kizárólag „2” Változásbejelentés lehet.
Szerződésben az eredeti kötelezettől átvállalhatja a termékdíj kötelezettséget:
a) a termékdíjköteles termék
aa) első belföldi vevője, vagy
ab) a d) pont szerinti értékesítés belföldi vevője, ha a az átvállalt kötelezettséggel megvásárolt
termékdíjköteles termék legalább 60%-át külföldre értékesíti,
b) a bérgyártó,
c) mezőgazdasági termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott termékdíjköteles termék
esetén a termelői szerveződés,14
d) csomagolószer esetében ide nem értve a csomagolást alkotó csomagolószert az azt
változatlan formában és állapotban vagy más kiszerelésben továbbértékesítő vagy saját célra
felhasználó első belföldi vevő,
e) a csomagolószer
ea) első belföldi vevője vagy
eb) a d) pont szerinti értékesítés belföldi vevője,
ha csomagolást hoz vagy bércsomagoltatás keretében csomagolást hozat létre a
csomagolószerből, továbbá az újrahasználható csomagolószer engedélyezett bérleti
rendszerének szabályai szerint az újrahasználható csomagolószert bérbe adja
f) csomagolóanyag esetében az azt anyagában, méretében, megjelenésében továbbfeldolgozott
csomagolóanyag, csomagolóeszköz, illetve csomagolási segédanyag előállítására felhasználó
fa) első belföldi vevő vagy
fb) a d) pont szerinti értékesítés belföldi vevője,
g) a 3920 vámtarifaszám alá tartozó csomagolóanyag esetében az azt változatlan formában és
állapotban, vagy más kiszerelésben, kiskereskedelmi értékesítés keretében továbbértékesítő
ga) első belföldi vevő vagy
gb) a d) pont szerinti értékesítés belföldi vevője.
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Átvállalás esetén a termékdíj-kötelezettség az átvállaló általi belföldi forgalomba hozatalkor,
saját célú felhasználáskor, vagy készletre vételkor keletkezik.
Az ASZ lapon a környezetvédelmi termékdíj kód vagy csomagolószer-katalógus szerinti kód
(továbbiakban: KT-kód, illetve CsK-kód) 1-3. jegyéig – külön-külön sorban – kell feltüntetni a
termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységre vonatkozó adatokat.
Átvállalási szerződés adatai:
2014. július 1-jén hatályba lépő Ktdt.
„14/A. § Az átvállalási szerződés hatályosságához, ideértve annak módosítását is, a
szerződésnek az állami adó- és vámhatóság részéről történő nyilvántartásba vétele szükséges.
A nyilvántartásba vételre, módosításra vagy a nyilvántartásból történő törlésre vonatkozó
kérelmet a szerződés vagy a szerződésmódosítás, továbbá a szerződés megszűnésére vonatkozó
dokumentum keltétől számított 15 napon belül kell elektronikus úton megküldeni az állami adóés vámhatóságnak. A szerződés nyilvántartásba vételéről szóló kérelemhez a szerződést nem
kell csatolni. A szerződés az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba vételének napjától,
vagy ha a felek a szerződésben későbbi időpontban állapodnak meg, a szerződésben megjelölt
időponttól hatályos. Az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásba vételről mindkét
szerződő felet értesíti.”
A fentiek figyelembevételével az ASZ lap adattartalma bővült, ezért kérjük, hogy a kitöltésnél
az útmutatóban foglaltaknak megfelelően járjanak el.
A 2016. január 1-jétől hatályos szabályozás szerint a Ktdt. 14/A. §-a kiegészült azzal, a résszel,
hogy ha jogutódlás történik, úgy az átvállalási szerződéseket kérjük újra bejelenteni.
Ez mind az ügyfél, mind pedig az adóhatóság szempontjából követhetőbbé teszi az átvállalási
szerződések érvényességét.
FONTOS!
2018. január 1-jével hatályba lépő Ktdt. kiegészült egy új paragrafussal:
„14/B. §15 A kötelezett átalakulása, egyesülése, szétválása során létrejövő, új adóazonosító
számmal rendelkező kötelezett esetében, vagy az átvállalás jogcímének módosítása esetén új
átvállalási szerződés kötése, és annak a 14/A. § szerinti nyilvántartásba vétele szükséges.”
Az Átvállalási időszak mezőben az átvállalási szerződésben meghatározott időszakot kell
megadni, mely maximum 3 évig terjedő időtartam lehet. 16
Az átvállaló (kötelezett) alapadatai a Főlapról automatikusan feltüntetésre kerülnek.
- Szerződő partner adatai értelemszerűen töltendők ki.
- Az átvállalás fő jellemzői:
~ Kérelem típusa:
A lenyíló mezőből a „Szerződés kijavítása” választható.
~ „Javítandó nyomtatvány iktatószáma” (vonalkódja) (kijavítás esetén kötelező)
~ „Szerződés száma” kitöltése kötelező.
~ „Átvállalási időszak” kitöltése kötelező.
~ Az „Átvállalás jogcíme” mezőből kell kiválasztani az átvállalás jogcímét.17 2014.07.01-től
már csak a pontos jogszabályi helyre való hivatkozással jelölt jogcímek választhatók ki.
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Beiktatta: 2017. évi CXXXI. törvény 5. §. Hatályos: 2018. I. 1-től.
A Ktdt. 14. § (7) bekezdése alapján
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A Ktdt. 14. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint
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~ „Nyilatkozat” kitöltése kötelező. Az eredeti átvállalási szerződéseket nem kell becsatolni, így
ezen rovat jelölésével nyilatkozik, hogy megfelel a feltétel(ek)nek.18
~ „Nyilvántartási szám”, a nyilvántartásba vételt követően kijavítás, módosítás vagy törlés
esetén minden esetben kitöltendő.
Szerződés kijavítása: ha elírás következtében nem a szerződésben foglaltak szerint történik a
bejelentés, lehetőség van az átvállalási időszak dátumának, az átvállalás jogcímének, az
átvállalt CsK/KT kódok és a vámtarifaszámok kijavítására. Kijavítás esetén a szerződés teljes
adattartalmát szerepeltetni kell.
Kijavítás esetén az illetékes igazgatóság bekéri az eredeti szerződés másolatát és az adatok
egyeztetését követően veszi nyilvántartásba a kijavítással érintett átvállalási szerződést.
Lehetőség van szerződés kijavítás esetén az eredeti szerződést az ANYK kitöltő programban
az adatlaphoz becsatolva, elektronikus úton megküldeni. A csatolt fájl mérete az adatlappal
együtt nem haladhatja meg az 50MB-ot.
Ha egy bejelentésben ugyanazon szerződő partnertől több jogcímre is történik átvállalás, de egy
szerződés számon, kérjük, hogy a szerződés szám feltüntetésénél – és ezt az eredeti szerződésre
is célszerű felvezetni – a jogcímenkénti bejelentésnél pl: perszámmal, vagy sorszámmal jelölni
szíveskedjenek, hogy a későbbi kijavítás esetén beazonosítható legyen, hogy melyik jogcímre
vonatkozik.
A jogcímek kiválasztásakor a CsK/KT kódok közül kizárólag azok jelennek meg, amelyek adott
átvállalási szerződés jogszabályi helyéhez kiválaszthatóak.
FONTOS!
A nyilvántartásba vételre az állami adóhatóságnak 30 napos ügyintézési határideje van, és a
szerződés(ek) kizárólag a nyilvántartásba vétel napjától hatályos(ak). Kérjük, hogy a
szerződések megkötésénél, bejelentésénél erre kellő figyelmet fordítsanak!
FONTOS!
Kijavítás csak abban az esetben jelölhető, ha a korábban benyújtott új szerződés,
szerződésmódosítás, vagy szerződés megszűnése kérelem adattartalma nem az eredeti
szerződésben foglaltak alapján került kitöltésre, vagyis az eltér (pl: elírás következtében)
a nyilvántartásba vett szerződés tartalmától. Kijavítás esetén a nyilvántartásba vétel során hatály
dátum nem kerül rögzítésre.
- Az „Átvállalás részletezése” adatainál a b) oszlopban a KT kód, Csk kód és a d) oszlopban a
vámtarifaszám megadása kötelező. A vámtarifaszámot 4 jegyig kérjük megadni.
Az ASZ részletező lap „vámtarifaszám” oszlopát a Ktdt. 1. számú mellékletét figyelembe véve
kell kitölteni.
FONTOS! A szerződés érvényességéhez az állami adóhatóság részéről történő nyilvántartásba
vétel szükséges.19
Ha kizárólag ASZ lap-ra történik változásbejelentés, akkor a Főlapon lehetőség van a „A
hatálydátum kizárólag a következő lapokra vonatkozik”: ASZ jelölő kocka jelölésére. Ebben
az esetben is teljes adattartalommal kell a Főlapot kitölteni, az utolsó érvényes adatokkal, de a
Bejelentett adatok hatálya dátumot az alábbiak szerint kell tölteni:
A főlapon a „Bejelentett adatok hatálya” mezőbe
18
19

A Ktdt. 14.§ (5) bekezdése szerinti
A Ktdt.14/A. § alapján
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kijavítás esetén a benyújtás dátumát kell feltüntetni.

Több ASZ lapon benyújtott változásbejelentése esetén a Bejelentett adatok hatálya rovatba a
legkorábbi időpontot kérjük feltüntetni.
Változásbejelentés esetén mindig csak az adott szerződő partnerre vonatkozó adatváltozást kell
bejelenteni, teljes adattartalommal. Nem kell az összes szerződő partnert minden
változásbejelentésnél megadni.
„A 2014. július 1-jét megelőzően az állami adó- és vámhatóságnak jogszerűen bejelentett
szerződéses átvállalások hatályosak a bejelentett átvállalási időszak végéig, és nem kell az
átvállalási szerződés nyilvántartásba vételét kérni, ha az adatokban változás nem következik
be.”20
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

20

A Ktdt. 40/E § -a alapján
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Státuszok
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mezőgazdasági
termelő
Ktdt. 2. § 6.
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mennyiségű
kibocsátó
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✓

✓

✓

X

✓

X
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parlament és tanács
rendelet szerinti
mezőgazdasági
termelő

✓

X
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✓

X

✓
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✓
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✓
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✓
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✓
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✓
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✓

✓

✓

✓

X

X

X
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1. számú melléklet

Mg átalányos esetén, ha jelölt az egyéni/kollektív, akkor nem lehet csekély és fordítva.
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