„Tájékoztató a felszámolási és végelszámolási eljárásokban benyújtandó
környezetvédelmi nyilatkozat kitöltéséhez”
Felszámolás
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló mód. 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
31. § (1) bek. c., pontja alapján a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet
vezetője köteles a felszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül a
felszámolónak és az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek környezetvédelmi
nyilatkozatot tenni arról, hogy maradtak-e fenn olyan környezeti károsodások, terhek,
melyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség, a károsodások, illetve
terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat.
Végelszámolás
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
V. tv. 102. § (3) bek. e) pontja alapján a végelszámoló a végelszámolás
közzétételétől számított 15 napon belül – szükség szerint – értesíti a végelszámolás
megindításáról az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget arról, hogy maradtak-e
fenn környezeti károsodások, környezeti terhek, melyekből bírságfizetési vagy egyéb
fizetési kötelezettség, a károsodások elhárításához, illetve terhek rendezéséhez
szükséges kiadás származhat. Az értesítést a felszámolási eljárás és a
végelszámolási eljárás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló
106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet – továbbiakban: Rendelet - 1. számú melléklete
szerint kell elkészíteni.
Nyilatkozni a Rendelet 3. §-a, valamint annak 1. számú melléklete alapján elkészített,
és jelen tájékoztatót követően megtalálható, közvetlenül kitölthető és
kinyomtatható NYILATKOZAT nyomtatványon kell.

FONTOS TUDNIVALÓK
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− Ha a gazdálkodó szervezet több hatályos telephellyel, illetve fiókteleppel
rendelkezik, a környezetvédelmi nyilatkozatot mindegyik hatályos telephelyre
és fióktelepre meg kell tennie.
− Amennyiben a gazdálkodó szervezetnek más felügyelőség illetékességi
területén is található telephelye, azt közvetlenül be kell jelenteni az illetékes
felügyelőségnek is. A felügyelőségek illetékességi területét a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
− A tevékenységi köröknél a hatályos telepely(ek)en, valamint fióktelep(ek)en
ténylegesen végzett tevékenységeket kell felsorolni.
− Az esetlegesen megjelölt környezeti terhek, teendők mellett be kell nyújtani a
környezeti teher rendezéséhez szükséges költségbecslést is.
− Abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet részleges vagy teljes körű
környezetvédelmi állapotvizsgálat elvégzésére megbízást adott, erről
30 napon belül nyilatkozatot kell tenni a Felügyelőség felé.

FIGYELEM!
A nyilatkozat KÖTELEZŐEN kitöltendő alapadatai (ezek nélkül a nyilatkozat
érdemben nem bírálható el!)
− Nyilatkozat 1/A. pontja: gazdálkodó szervezet neve, székhelye, más
felügyelőségek illetékességi területéhez tartozó telephelyek felsorolása
− 1/B. ponthoz: gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i), –
együtt: telephelyek - felsorolása
− Az 1/B. pontban megjelölt telephelyeken jelenleg folytatott tevékenység(ek),
valamint a felszámolás/végelszámolás kezdő időpontjától számított legalább 10
évre visszamenőleg – saját vagy jogelőd által – folytatott tevékenység(ek)
megnevezése
− Dátum
− Cégbélyegző
− Kézjeggyel ellátott aláírás
− Nyomtatott nagybetűvel írt, olvasható aláírás
− Nyomtatott nagybetűvel írt, olvasható levelezési cím (tényleges tartózkodási hely,
ahol a küldeményeket a nyilatkozó átveszi)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a nyilatkozat 2. pontjához (A környezeti
állapot részletes jellemzése)
− 2.1. ponthoz: a tevékenység végzéséhez rendelkezett-e elszívó berendezéssel,
kürtővel vagy 140 kW teljesítmény feletti kazánnal? A levegő védelmével
kapcsolatos egyes szabályokról szóló mód. 21/2001. (II. 14.) Kormány rendelet
16. §-a szerint tett-e adatszolgáltatást (LAL alap-, változásjelentés)?
− 2.2. ponthoz: hogyan történt az ivó- és ipari vízellátás (közműhálózatról vagy saját
vízellátó rendszerről)? Milyen minőségű (kommunális vagy ipari) szennyvíz
keletkezett? Nyilatkozni kell a szennyvíz összegyűjtésére, tisztítására és
elhelyezésére vonatkozóan. Felszíni vízből (pl. patakból) történt-e öntözés?
Rendelkezett-e a vízi létesítményekre vonatkozóan (pl. kút, szennyvíz előtisztító,
vízkivételi műtárgy stb.) vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedéllyel?
− 2.3. ponthoz: a tevékenysége során keletkezett-e veszélyes vagy nem veszélyes
hulladék? Jelenleg a telephelyén tárol-e hulladékot? (ha igen, azok felsorolása
mennyiség
és
fajtánkénti
megjelölés)
A
hulladékok
jegyzékét
a
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet tartalmazza.
Amennyiben a tevékenységéből keletkezett veszélyes hulladék és azt
elszállítatta, akkor másolatban csatolja az ártalmatlanítást igazoló bizonylatokat.
A mód. 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet rendelkezik a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.
A gazdálkodó szervezet telephelyén történt-e bontási tevékenység? Az erre
vonatkozó szabályokat az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
szabályiról szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet tartalmazza.
− 2.4. ponthoz: a telephelyen belül vagy kívül tárolt-e veszélyes anyagot (mérgező,
fertőző, sugárzó, tűz- és robbanásveszélyes anyagok)? Amennyiben igen, sorolja
fel azokat mennyiség megjelölésével. Ha elszállításra kerültek, ismertesse a
szállítás, tárolás, hasznosítás körülményeit.

−
−
−
−

Üzemeltetett-e földalatti tartályt? (térfogat, tárolt anyag és darabszám
megjelölésével)
2.5. ponthoz: a telephelyen belül használt-e zajterheléssel járó gépet,
berendezést?(sorolja fel)
2.6. ponthoz: a tevékenységéből keletkezett-e hígtrágya, ismertesse annak
elhelyezési módját.
2.7. ponthoz: a telephelyen található-e erdő? (terület nagyságának
megjelölésével)
2.8. ponthoz: a telephelyen történt-e bányaművelés?

A fent nevezett nyilatkozat megtételének elmulasztása, vagy nem a jogszabályi
előírások szerinti teljesítése esetében az eljáró bíróságnál pénzbírság kiszabását
fogjuk kezdeményezni a társaság vezetőjével szemben.
Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatvány kitöltéséhez telefonon, és a fent megjelölt
ügyfélfogadási időben személyesen is segítséget tudunk nyújtani!

JOGSZABÁLYISMERTETŐ
A nyilatkozat 2. pontjában felsorolt hatályos jogszabályok az alábbi linken
ingyenesen hozzáférhetők: www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso

NYILATKOZAT
A felszámolási-, illetve végelszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezet
telephelyén (székhelyén ) fennálló, vagy telephelyéről ( székhelyéről ) származó
környezeti károsodásokról és környezeti terhekről.
1/A. A felszámolás, illetve végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet
azonosító adatai:
Név:
Székhely:
KSH szám:
Cégjegyzékszám:
Eljárást megindító bírósági végzés száma:
Eljárás kezdete:
További – más felügyelőségek illetékességi területéhez tartozó – telephelyek
felsorolása:

1/B. A telephely állapota:
(Felügyelőségünk illetékességi területén található telephely(ek):

Cím, hrsz.:
Területe:
Belterület: ………………. Ha
Külterület:……………….. ha
(belterülettől való legkisebb távolsága: ………… (m)
Közösen használt telephely esetén a telephely más használója:
(név, cím, elérhetőségi hely)

A telephely területén jelenleg folytatott illetve a felszámolási vagy végelszámolási
eljárás kezdetétől számított 10 évre visszamenőleg saját, vagy jogelőd által folytatott
tevékenységek megnevezése a TEÁOR számok megjelölésével:
TEÁOR szám:

Tevékenység megnevezése:

…………………………….

…………………………………………………..

…………………………….

…………………………………………………...

…………………………….

…………………………………………………...

…………………………….

…………………………………………………...

…………………………….

…………………………………………………...

…………………………….
…………………………………………………...
Az alkalmazott technológiák, berendezések ( a jelenleg használaton kívüli, továbbá a
környezetvédelmi berendezéseket is) rövid leírása:

A felszámolás/végelszámolás kezdő időpontjától számított legalább 10 évre
visszamenőleg - saját, vagy jogelőd által - folytatott tevékenység(ek) (TEÁORszámok megjelölésével), az alkalmazott technológiák, berendezések rövid leírása
(amennyiben 10 éven belül a telephelyen nem jogelőd szervezet folytatott
tevékenységet, erre nézve elegendő a nyilatkozó tudomása szerinti tevékenységek
közlése):

Van e tudomása a gazdálkodó szervezet, vagy jogelődje által végzett egyéb
tevékenységről a10 évnél régebbi időszakra vonatkozóan (ha igen, ismertesse):

A telephely állapotát befolyásolt, ismerete szerinti rendkívüli események ( pl.: korábbi
tereprendezés, talajfeltöltési, építési, bontási munkák, haváriák, balesetek, stb. ):
igen nem. Ha igen (rövid leírás)

A telephelyre vonatkozó környezet-, természet- és műemlékvédelmi korlátozások,
előírások, ezen belül:
-

természetvédelmi oltalom
műemlékvédelmi oltalom
levegőtisztaság-védelmi kategória
zajvédelmi kategória
vízbázisvédelmi korlátozások ( védőterület )

ténye (rövid leírás):

A telephelynek van-e környezetvédelmi megbízottja/felelőse:
(Ha igen, név, cím):

igen

nem

Környezetvédelmi vonatkozású polgári peres eljárásban érintett-e a gazdálkodó
szervezet (ha megállapítható: az adott telephely), illetve érintett volt-e a
felszámolás/végelszámolás kezdő időpontját 5 évre visszamenőleg megelőzően:

igen nem
Ha igen, a tényállásról rövid leírás, vagy – ítélet esetén - az mellékelelendő.

2. A környezeti állapot részletes jellemzése
2.1. Levegőszennyezési ( adatok
Ismertetni kell azokat az emissziós légszennyezési komponenseket, amelyekre a
telephelyen kibocsátási határérték érvényes, továbbá össze kell hasonlítani a
megengedett és a tényleges emissziókat.
Ismertetni kell az érvényben lévő - nem a felügyelőség által megállapított levegőtisztaság-védelmi hatósági kötelezéseket, valamint a teljesítés érdekében tett
intézkedéseket.

2.2. Vizek iqénybevétele és terhelése
Ismertetni kell a jellemző vízhasználatokat (ivóvíz-felhasználás, technológiai víz
igények kielégítése, vízszintsüllyesztés, víztelenítés stb.) és vízi munkákat, illetve az
arra jogosító engedélyeket, az engedélyektől való eltéréseket.
Be kell mutatni a szennyvízkeletkezések helyét, a szennyvizek jelenlegi mennyiségi,
minőségi adatait a szennyvízbírságolási eljárás hatálya alá nem tartozó, illetőleg ez
alá nem vont kibocsátások esetében.
Ismertetni kell a szennyvíz összegyűjtésére, tisztítására és elhelyezésére vonatkozó
adatokat, továbbá az iszapkezelésre és -elhelyezésre vonatkozó adatokat.
Ki kell térni a csapaciékvíz rendszerre is, akár egyesített, akár elválasztó rendszerű
a csatornahálózat.
Ismertetni kell az esetleges talajvízszennyezés tényét, lehetőségét, a rendelkezésre
álló dokumentumok alapján, annak jellemzőit (kiterjedését, jellegét).

2.3. Hulladékkezelés, tárolás, szállítás
Ismertetni kell technológiánként a jelenleg keletkező és az alapbejelentéstől vagy
részletes változás jelentéstől eltérő veszélyes hulladékokat (mennyiség, minőség,
kódszám), valamint azonos bontásban a jelenleg a telephelyen vagy azon kívül tárolt
veszélyes hulladékokat, ideértve a bértárolást Is.
A veszélyes hulladékokra be kell mutatni a gyűjtés, az előkezelés, az átmeneti
tárolás, az ártalmatlanítás ás a szállítás telephelyen belüli megoldásait, vonatkozó
mennyiségeit ás az esetleges telephelyen kívüli (mással végeztetett) előkezelés,
szállítás, átmeneti tárolás (illetve bértárolás) és ártalmatlanítás módozatait ás
vonatkozó mennyiségi jellemzőit is, valamint a saját kezelésre vagy más célból,
mástól átvett veszélyes huIladékokra vonatkozó adatokat, esetleges szerződéseket.
Külön ismertetni kell a területrendezésből, illetve bontásból származó veszélyes
hulladékokat, valamint ártalmatlanításukat, az előzőek szerint. Ismertetni kell a terület
esetleges feltöltésének anyagát, tíz évre visszamenőleg.
Ismertetni kell a telephelyen vagy a telephelyi tevékenységből eredő, a telephelyen
kívül felhalmozott, veszélyesnek nem minősített hulladék előfordulását.

2.4. Veszélyes anyag, alapanyag kezelés és tárolás
Ismertetni kell a telephelyen vagy azon kívül tárolt veszélyes anyagok (mérgező,
fertőző, sugárzó, tűz- és robbanásveszélyes anyagok) megnevezését, mennyiségét.
Be kell mutatni a veszélyes anyagokra vonatkozóan a szállítás, tárolás,
felhasználás, illetve hasznosítás körülményeit.
Ismertetni kell 5 évre visszamenőleg a veszélyes anyagokkal kapcsolatosan
bekövetkezett rendkívüli eseményeket.

Külön ki kell térni a föld alatti tárolótartályokra. Meg kell nevezni a tartályok számát,
térfogatát, a bennük tárolt anyagot, a tároló korát, az esetleges meghibásodásokat,
és ismertetni kell az ezek köré telepített megfigyelő rendszerek működését. Csatolni
kel! az utolsó nyomáspróbák jegyzőkönyvének másolatát.

2.5. Zaj és egyéb fizikai tényezők
A felszámolás/végelszárnolás alatt folytatott tevékenység esetén össze kell
hasonlítani a vonatkozó terhelési határértékeket a tényleges terhelési helyzettel.
Ismertetni kell a telephely környezetében - nem a felügyelőség által - megállapított
zaj és vibrációs terhelési szintet.

2.6. Talajvédelem
Öt évre visszamenőleg ismertetni
beavatkozásokat.

kell

a területen elvégzett talajvédelmi

Ismertetni kell az esetleges talajszennyezésre utaló körülményeket, különösen a
2.2., 2.3. és 2.4. pontok tartalmával összefüggésben, valamint az egyéb lehetséges
hatótényezőkkel (hígtrágya stb.) összefüggésben.

2.7. Erdővagvon-védelem
Ismertetni kell a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonában,
kezelésében vagy használatában lévő, az erdő rendeltetésének figyelembevételével
elkészített és hatályos üzemterv előírásaihoz képest megváltozott jelenlegi állapotot,
az üzemtervtöl való eltérés mértékét, illetve a rendeltetéseknek meg nem felelő
gazdálkodás esetén a gazdálkodás megváltoztatására hozott erdőfelügyelőségi
határozatokat, a teljesítés érdekében tett intézkedéseket.

2.8. Természetvédelem
Ismertetni kell a védett területen természetvédelmi szempontból érvényesített főbb
természetvédelmi és az ezzel kapcsolatos gazdálkodási korlátozásokat.
Tájékoztatást kell adni ismerete szerint a védett területen kívül előforduló fokozottan
védett növény- és állatfajok, veszélyeztetett növénytársulások előfordulásáról.
Külön ismertetni kell a telephely területét érintő esetleges bányaművelés hatásait
(földtani károsodások, meddőhányók stb.) vagy a korábban folytatott bányaművelés
hatásait, ha a rekultivációs tevékenységek még nem fejeződtek be.

2.9. A környezeti állapot részletes jellemzőinek összefoglalásaként be kell
mutatni a telephelyen tapasztalható, vagy a telephelyről eredő jelentös környezeti
károsodásokat vagy veszélyeztetéseket, melyet a telephelyi tevékenység vagy annak
beszüntetése okoz.

3. A telephely környezeti állapotából származó környezeti terhek, teendők
A 2. pont szerkezetében be kell mutatni azokat a teendőket (kárelhárítás, havária
megelőzési, környezettisztítási, hulladékkezelési beavatkozásokat, környezetvédelmi
beruházásokat, technológiai módosításokat, utóhasznosítási feladatokat stb.),
melyek a telephelyen tapasztalható vagy telephelyről eredő környezetkárosodás, veszélyeztetés megszüntetéséhez, illetve a környezet- és természetvédelmi
követelmények kielégítéséhez szükségesnek tart.
E teendőket ütemezetten, valamint - azok műszaki tartalmát átfogóan bemutatva költségbecsléssel ellátva kell meghatározni. A teendők ütemezésénél irányadó a
rendelet 2. számú mellékletének II. Fejezet 2. pontjának tartalma.
4. Van-e tudomása az 1-2. pontban nem ismertetett, a telephelyen korábban
bármilyen időszakban folytatott tevékenységből eredő, vagy a telephelyet ért
környezeti károsodás gyanújáról:

5. Egyéb megjegyzések
Nyilatkozatát milyen rendelkezésre álló információk, dokumentumok alapján tette:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Kiállítás kelte
LEVELEZÉSI CÍM:
Aláírás
Cégbélyegző

