NYILATKOZAT
A felszámolási‐, illetve végelszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezet telephelyén (székhelyén)
fennálló, vagy telephelyéről (székhelyéről) származó környezeti károsodásokról és környezeti
terhekről.
1. A felszámolás illetve végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai:
Cégnév:………………………………………………………………………………………………………………………….
Székhely:………………………………………………………………………………………………………………………...
Gazdálkodó szervezet vezetője:………………………………………………………………………………………
Levelezési cím:………………………………………………………………………………………………………………..
KSH szám:…………………………………………… Adószám:………………………………………………………….
Cégjegyzékszám:…………………………………
Az eljárást megindító bírósági végzés száma:…………………………………………………………………..
Az eljárás kezdete:……………………………………..
A gazdálkodó szervezet más környezetvédelmi felügyelőség illetékességi területéhez tartozó
telephellyel rendelkezik‐e: igen
nem.
Ha igen, azok felsorolása: .........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. A telephely (székhely) állapota:
A telephely (székhely) pontos címe, helyrajzi száma: …............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A telephely (székhely) területe:
Belterület: ………………………..ha
Külterület: ………………………..ha
A külterületi telephely (székhely) belterülettől való legkisebb távolsága: …………….. méter.
Más gazdálkodó szervezettel közösen használt telephely (székhely) esetén a telephely (székhely)
máshasználójának megnevezése:…………………………………………………………………….
A telephely (székhely) területén jelenleg, illetve a felszámolási vagy végelszámolási eljárás kezdetétől
számított 10 évre visszamenőleg saját, vagy jogelőd által (ténylegesen) folytatott tevékenységek
megnevezése a TEÁTOR számok megjelölésével:
TEÁTOR szám:
A tevékenység megnevezése:
……………………………………….
…………………………………………………
……………………………………….
………………………………………………….
……………………………………….
………………………………………………….
Az alkalmazott technológiák, berendezések (a jelenleg használaton kívüli és környezetvédelmi
berendezéseket is beleértve rövid leírása:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Amennyiben 10 éven belül nem jogelőd szervezet folytatott tevékenységet, elegendő a nyilatkozó
tudomása szerinti tevékenységekről nyilatkozni.)

Van‐e tudomása 10 évnél régebbi időszakra vonatkozó tevékenységekről: igen
nem.
Ha igen, annak rövid ismertetése: .......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
A telephely állapotát befolyásolták‐e rendkívüli események (pl.: tereprendezés, talajfeltöltés, építési,
bontási munkák, balesetek, stb.)
igen
nem
Ha igen azok rövid ismertetése: …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A telephely: természetvédelmi oltalom, műemléki oltalom, levegőtisztaság‐védelmi kategória,
zajvédelmi kategória, vízbázis védelmi korlátozások (védőterület) alá tartozik. (A megfelelő válasz
aláhúzandó.)
Ha valamely kategória alá esik, annak rövid leírása: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A telephelynek (székhelynek) van‐e környezetvédelmi megbízottja/felelőse: igen
nem
Ha igen, akkor neve és címe: ………………………………………………………………………………………………….
Környezetvédelmi vonatkozású polgári peres eljárásban érintett‐e a gazdálkodó szervezet jelenleg,
vagy a felszámolás/végelszámolás kezdő időpontját megelőző 5 évben: igen
nem
Ha igen, akkor rövid tényállással ismertesse, vagy az esetleges ítéletet mellékelje: ……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Amennyiben a telephelyen (székhelyen) a gazdálkodó szervezet olyan tevékenységet,
technológiákat alkalmazott, mellyel kapcsolatban levegőszennyezésre, vizek igénybevételére,
hulladékkezelésre, veszélyes anyag kezelésére, zajterhelésre, talajvédelemre, erdővagyon védelemre,
természetvédelemre vonatkozó különböző határértékek, engedélyek vannak, ismertesse a
különböző adatokat, technológiákat, és az engedélyektől való eltéréseket. A felsoroltak
összefoglalásaként kérem, hogy a gazdálkodó szervezet tevékenységéből származó környezeti
terheket, teendőket és azok költségeit jelölje meg.
Van‐e tudomása az előbbiekben nem ismertetett, a telephelyen (székhelyen) bármikor folytatott
tevékenységből eredő, vagy a telephelyet ért környezeti károsodás gyanújáról:
igen
nem
Ha igen, röviden ismertesse:………………………………………………………………………………………………….
Nyilatkozzon a telephelyen (székhelyen) található, a tevékenységből származó hulladékok
fajtájáról és mennyiségéről, tárolásuk módjáról, valamint jelölje meg az elszállításukra és
ártalmatlanításukra vonatkozó költségeket: ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: …………………………………………….., 20……..,……………….,….........
…………………………………………
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………………………………….(név)……………………………………………………
(lakcím) sz. alatti lakos, mint a ……………………………………………………………………………………………….
Képviselője.

Nyilatkozom
Hogy a társaság felszámolási eljárásának jogerőre emelkedését megelőző 1 éven belül
tudomásom szerint ingyenes vagyon elidegenítés, ill. vagyont terhelő ingyenes
kötelezettségvállalás, harmadik személy javára feltűnően aránytalan jogügylet, valamint a
hitelező. vagy hitelezők kijátszására szolgáló, a vagyont csökkentő jogügylet nem történt.

…………………………………….., 20…….., ……………….hó,…………nap

………….………………………………
Képviselő/ügyintéző

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………………………………….(név)……………………………………………………
(lakcím) sz. alatti lakos, mint a ……………………………………………………………………………………………….
Képviselője.

Nyilatkozom
Hogy a társaság felszámolási eljárásának jogerőre emelkedése napján folyamatban lévő
szerződéssel nem rendelkezett.

…………………………………….., 20…….., ……………….hó,…………nap

………….………………………………
Képviselő/ügyintéző

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………………………………….(név)……………………………………………………
(lakcím) sz. alatti lakos, mint a ……………………………………………………………………………………………….
Képviselője.

Nyilatkozom

Hogy a társaság felszámolási eljárásának jogerőre emelkedése napján alkalmazottal,
munkaügyi jogviszonnyal nem rendelkezett

…………………………………….., 20…….., ……………….hó,…………nap

………….………………………………
Képviselő/ügyintéző

